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Targi
Atrakcje Regionów
W dniach 6-8 czerwca br. w Chorzowie
odbyły się Targi Turystyczne Atrakcje Regionów. Targi odbyły się na terenie Parku
Śląskiego, największego parku miejskiego
w Polsce, miejsca wypoczynku i rekreacji
wielu tysięcy Ślązaków. Na targach pojawiło się około osiemdziesięciu wystawców z
bardzo ciekawych zakątków Polski, a nawet
Węgier. Zwiedzający targi mogli poznać tradycje i specjały kulinarne polskich regionów,
uczestniczyć w pokazach walk rycerskich,
spróbować swych sił w tańcach dworskich
oraz podziwiać prace twórców ludowych.
Odwiedzający z dużym zainteresowaniem
podziwiali pokaz tańca brzucha oraz sztuczek barmańskich, jak również aktywnie
spędzili czas przy rytmach zumby. Gośćmi
specjalnymi chorzowskich targów byli: Beata Pawlikowska i Marcin Kydryński, którzy barwnie opowiadali o swoich podróżach.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego swoją ofertę zaprezentowało na

stoisku Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyczne wraz z Koszalinem i Miastem Międzyzdroje. Z naszego województwa
obecni byli także Gmina Mielno oraz Trzebiatowska Organizacja Turystyczna „Ujście Regi”.
Odwiedzający chętnie zapoznawali się
z materiałami promocyjnymi Pomorza Zachodniego, zapytanie dotyczyły najczęściej
bazy noclegowej i atrakcyjności regionu.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego wraz z Miastem Koszalin zachęcało mieszkańców Śląska do wizyty i poznania uroków regionu koszalińskiego. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się materiały

promocyjne takie jak: mapa atrakcji Powiatu
Koszalińskiego, szlaki rowerowe, informator
turystyczny wraz z bazą noclegową, plan Koszalina oraz informator o mieście.
Targi Atrakcje Regionów były relacjonowane w TVP Katowice, Radiu Katowice oraz innych mediach regionalnych i internetowych.
Informacja o udziale Zachodniopomorskiego
na targach ukazała się na stronie internetowej Parku Śląskiego. Region Pomorza Zachodniego został bardzo serdecznie przyjęty
przez mieszkańców Śląska, co zachęca do
udziału w chorzowskich targach również w
przyszłym roku.
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Działania Centrum Usługowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
W dniach 5-6.04.2014 na koszalińskiej hali Gwardii odbyły
się Targi Budownictwa, cieszące się corocznie bardzo dużym
zainteresowaniem przedsiębiorców z Koszalina, jak i regionu.
W targach udział wzięła Barbara Domaracka i Daria Chomiuk,
reprezentantki koszalińskiego CUD, które prowadziły działania
promocyjne, zapoznając uczestników targów z ideą projektu,
zakresem kompetencji biura w Koszalinie oraz z kalendarzem
nadchodzących działań. Stoisko odwiedziło 300 osób.
CUD Koszalin był organizatorem szkolenia pn. „Nowelizacja
przepisów podatkowych PIT, CIT w 2014”, które odbyło się dnia
10 kwietnia. W spotkaniu prowadzonym przez Elżbietę Sobańską wzięło udział 30 osób, które bardzo dobrze oceniło uczestnictwo w szkoleniu.
29.05.2014 w Restauracji Park Caffe przy ul. Asnyka w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Zasady prawidłowego dysponowania środkami ZFŚS”. Spotkanie poprowadziła Emilia Stolarz - główny specjalista ds. ZFŚS w Urzędzie
Miasta w Szczecinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał
szkoleniowy, szeroką wiedzę oraz narzędzia do podejmowania
dalszych aktywności na rzecz swoich jednostek. W spotkaniu
uczestniczyło 47 przedstawicieli sektora MŚP oraz JST z Koszalina i okolic.

Projekt „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2012 – 2015”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Targi Opole 2014

W dniach 16-18 maja odbyły się w Opolu XIV Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”. Swoje oferty turystyczne zaprezentowały min.
Stowarzyszenie Beskidzka 5, Miasto Kielce, Uzdrowiska Kłodzkie, Ziemia
Kłodzka, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz przedstawiciele Indonezji i Republiki Dominikańskiej.
Województwo Zachodniopomorskie reprezentowała Zachodniopomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Miastem Koszalin, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz Uzdrowiskiem Świnoujście. Ofertę zachodniopomorskiego uzupełniała Gmina Mielno oraz
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna. Do odwiedzenia gminy Mielno
zapraszał mieleński Mors. Stowarzyszenie i Miasto Koszalin udostępniało
wiele zróżnicowanych materiałów promocyjnych dotyczących miasta i regionu koszalińskiego. Pomimo deszczowej pogody, materiały rozchodziły
się w błyskawicznym tempie. Największym zainteresowaniem cieszyło się
nowe wydanie mapy Turystycznej Powiatu Koszalińskiego, trasy rowerowe
oraz mapa Góry Chełmskiej, plan miasta Koszalina i koszaliński informator
turystyczny. Odwiedzający nasze stoisko dzielili się swoimi wspomnieniami
i wrażeniami z wypoczynku w Sarbinowie, Kołobrzegu oraz pobytu w Ogrodach „Hortulus” w Dobrzycy.
Na stoisku Stowarzyszenia i Koszalina codziennie o godz. 13:00 przeprowadzano loterię. Mimo niepogody wszystkie losy zostały rozdane.
Odpowiadając na pytanie jakie jest hasło promocyjne Miasta Koszalina, losujący otrzymywał drobny upominek – gadżet z logo Koszalina.
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna otrzymała wyróżnienie za produkt turystyczny pod nazwą „Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski”, Gmina Mielno wyróżnienie za aktywną prezentację oferty turystycznej.
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Projekt finansowany ze środków EOG 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Realizacja Projektu pn. „Partnerstwo samorządów
Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą
na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego od stycznia br. realizuje Projekt pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w ramach programu
regionalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków EOG na
lata 2009-2014.
Partnerami w projekcie są gminy członkowskie Stowarzyszenia tj: Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno,
Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Powiat Koszaliński. Do współpracy przystąpiła Gmina Biesiekierz, Gmina Świeszyno,
Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa.
Jednym z działań Projektu jest przygotowanie dokumentów: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Zrównoważonego Rozwoju KOF oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF będą zawierały charakterystykę planowanych inwestycji służących rozwojowi obszaru, w tym
przedsięwzięcia, dla których zostanie opracowana dokumentacja techniczna w ramach niniejszego projektu. Sektorowy Program
Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF będzie materiałem bazowym na podstawie, którego możliwe będzie
ubieganie się o środki finansowe z funduszy zewnętrznych w nowym okresie programowania 2014-2020, na wskazane w dokumencie
przedsięwzięcia. Celem przygotowania obu dokumentów przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Termin wykonania w/w
opracowań określono na 31 października 2014r.
W miesiącu kwietniu ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie strategiczne i sektorowe. Do przetargu przystąpiło 5
firm, z tego jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych. Szczegółowe informacje na stronie www.ko-pomerania.pl. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszy bilans punktowy otrzymała oferta złożona przez Konsorcjum
firm: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania /Pełnomocnik Konsorcjum/, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia i Eu-Consult Sp. z o.o.
z Gdańska. Komisja Przetargowa oceniała otrzymane oferty w oparciu o trzy kryteria: cena, metodyka pracy, koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania strategii i sektorowego programu.
W dniu 20 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środowego odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy
Lider Projekt Sp. z o.o. z partnerami Projektu na temat metodyki prac, narzędzi badawczych i organizacji pracy, w tym przede
wszystkim współpracy pomiędzy wykonawcą dokumentu strategicznego i sektorowego, Liderem i Partnerami Projektu. Z początkiem
czerwca rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem Diagnozy społeczno – gospodarczej Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, m.in. na podstawie danych otrzymanych od Partnerów Projektu. Materiałem do Diagnozy będą także informacje uzyskane od
mieszkańców KOF, których terenowe ankietowanie rozpocznie się pod koniec czerwca.

Posiedzenie Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia
Dnia 17 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok, sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowanego Zarządu Stowarzyszenia, oraz
udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Podjęto także uchwały w sprawie przyjęcia programu działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na rok
2014 oraz budżetu na 2014 rok. Ponadto podjęto uchwały w sprawie finansowania realizacji przez Stowarzyszenie dwóch projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi tj. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą
na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” oraz „Przejazd kolejką wąskotorową wraz z atrakcjami dla dzieci i młodzieży z
terenów wiejskich sposobem na wzmocnienie więzi z regionem”.
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