I

DODATEK SGiPPŚ
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Podpisanie porozumienia partnerskiego

W dniu 13 czerwca 2016 roku w Szczecinie odbyło się podpisanie porozumienia partnerskiego projektu „Transgraniczna Sieć
Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA
wraz z Powiatem Mӓrkisch Oderland w ramach Interregu V
A” dofinansowanego z Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie /
Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.
Partnerem wiodącym jest Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V., po stronie polskiej występuje Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania oraz dziewięciu partnerów samorządowych i NGO.
Projekt ma być kontynuacją projektu „Transgraniczna sieć centrów
Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012″
realizowanego od 2009 roku i zakończonego w 2015 roku.
W Koszalinie Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania

Od lewej p. Piotr Downar – Burmistrz Dębna, p. Krzysztof Soska – Wiceprezydent Miasta Szczecin, p. Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalin, p. Marian Hermanowicz – Starosta
Koszaliński.

750-lecie Koszalina
Oficjalne obchody 750-lecia Koszalina za nami. Jeśli
chcesz być zawsze w rytmie 750-lecia, wyjeżdzasz na wakacje, szukasz pamiątki dla znajomego lub rodziny - zapraszamy do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w
Koszalinie. Koszulki Koszalin Pełnia Życia, koszulki Koszalin
750 lat, jubileuszowe naklejki lub kubki – pokaż nam i innym
swoje miasto.
Pracownicy RCIT aktywnie włączyli się w program obchodów jubileuszu Miasta. W dniach 21-23 maja wspólnie z przedstawicielami
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w
Koszalinie obecni byli na Rynku Staromiejskim oferując płatne i bezpłatne materiały informacyjne o Koszalinie i regionie koszalińskim
oraz gadżety promocyjne związane z 750-leciem miasta.

działa w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.
Porozumienie partnerskie ze strony Stowarzyszenia podpisał Piotr
Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina (Prezes Zarządu Stowarzyszenia) oraz Marian Hermanowicz – Starosta Koszaliński (Wiceprezes
Zarządu Stowarzyszenia)
Planowana Polsko - Niemiecka Sieć Centrów Usługowo-Doradczych
w regionie pogranicza w fazie kontynuacji projektu będzie realizowała następujące cele, odpowiadające jej dotychczasowemu charakterowi rozwojowemu:
• Wspieranie i monitorowanie regionalnych procesów rozwoju
strukturalnego poprzez kierunkowe pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w Euroregionie POMERANIA i w Powiecie Märkisch Oderland.
• Inicjowanie i moderowanie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami i instytucjami głównie z otoczenia businessu.
• Budowanie powiązań pomiędzy samorządami i innymi podmiotami w regionie pogranicza.
Projekt „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w
Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Mӓrkisch Oderland w
ramach Interregu V A” zostanie złożony w naborze Programu Współpracy Interreg VA w ramach osi priorytetowej Współpraca Transgraniczna. Centra Usługowo-Doradcze będą wspierać przedsiębiorstwa
i instytucje w Euroregionie POMERANIA i Powiecie Märkisch-Oderland
w toku procesu nawiązywania współpracy transgranicznej, co ostatecznie prowadzi do stworzenia wspólnego obszaru gospodarczego.
Ponadto przyczyniają się one do integracji regionów po obu stronach
granicy, wspierając i promując dialog w kontekście europejskim. W
najbliższych latach planowana jest organizacja giełd kooperacyjnych, konferencji branżowych oraz seminariów ukierunkowanych na
wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych.
Szczegółowe informacje na temat działalności CUD Koszalin zamieszczane będą na stronie internetowej www.ko-pomerania.pl
oraz profilu Facebook: facebook.com/cud.koszalin
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Region Koszaliński na Majówce Turystycznej we Wrocławiu

W dniach 13–14.05.2016 na ul. Świdnickiej przy Rynku Wrocławskim odbyła się VI Międzynarodowa Majówka Turystyczna. Organizatorem imprezy była Dolnośląska Izba Turystyki oraz Dolnośląska
Organizacja Turystyczna, pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia
Podczas dwóch dni wystawcy prezentowali swoją ofertę w 19
drewnianych domkach. Odwiedzający Wrocławski Rynek mogli bliżej
poznać atrakcje turystyczne takich regionów jak : Jelenia Góra, Ząbkowice Śląskie, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Podziemne Miasto Osówka, Kraina Domków na Drzewach z Niemiec.
Mieszkańcy Dolnego Śląska oraz liczni turyści mogli zapoznać się
także z ofertą Pomorza Zachodniego, które reprezentowane było
przez Miasto Koszalin i Powiat Koszaliński, Gminę Ustronie Morskie i
Gminę Kołobrzeg oraz Zachodniopomorską Regionalną Organizację
Turystyczną. Słoneczna pogody sprawiła, że wiele osób odwiedzających Majówkę poczuło nadmorski klimat i chętnie zaglądało na stoiska Pomorza Zachodniego.
Prezentacja regionu koszalińskiego przygotowana została przez
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UM w Koszalinie oraz
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie. Zainteresowane osoby mogły otrzymać Plan Miasta Koszalina, Rowerowy
Koszalin, Mapę Atrakcji Turystycznych Powiatu Koszalińskiego, Kata-

log Bazy Noclegowej Koszalina i Powiatu Koszalińskiego oraz Katalog
Bazy Noclegowej Gminy Mielno.
Bardzo dużo uśmiechu i zachwytu wśród odwiedzających nasze
stoisko wywołały pocztówki z Łaz, które przedstawiały piękne nadmorskie krajobrazy. Kolekcja pocztówek wydana została przez Stowarzyszenie Kocham Polski Bałtyk.

Koordynacja projektu pn. „Plan zintegrowanych
działań ochronnych w celu rewitalizacji Jeziora Jamno”
Na podstawie umowy o dofinansowanie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w
ramach konkursu dotacyjnego „Program
ochrony jezior Polski Północnej – jeziora zachodniopomorskie” Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego koordunuje realizację projektu pn. „Plan zintegrowanych działań
ochronnych w celu rewitalizacji Jeziora Jamno”. Wykonawcą
opracowania dokumentacji jest Politechnika Koszalińska Katedra
Biologii Środowiskowej, w szczególności zespół pod kierunkiem prof.
Tomasza Heese.
Dokumentacja ma w szczególności zawierać:
- rozpoznanie procesów zachodzących w zlewni, w tym identyfikacja źródeł punktowych, rozproszonych i obszarowych zanieczyszczeń w zlewni oraz rozpoznanie rodzaju zanieczyszczeń;
- przeprowadzenie badań hydrologicznych jeziora oraz cyklicznych badań fizyko-chemicznych i biologicznych wód jeziora i osadów dennych;

- kompleksową analizę wyników badań, w tym
określenie aktualnego stanu ekologicznego jeziora oraz przyczyn i źródeł niekorzystnych zmian w
ekosystemie jeziora, ustalenie obciążenia ładunkiem substancji biogennych (azot, fosfor) wprowadzanych do zbiornika z różnych źródeł;
- określenie możliwych do zrealizowania działań mających na celu obniżenie ładunków zewnętrznych obciążających jezioro oraz opracowanie planu ochrony jeziora, w tym zabiegów ochronnych;
- określenie celowości rekultywacji zbiornika wodnego, a w przypadku uznania konieczności podjęcia tego typu działania, opracowanie założeń projektowych rekultywacji jeziora;
- określenie działań związanych z monitoringiem stanu wód po realizacji zadania;
- wskazanie działań związanych z edukacją ekologiczną użytkowników i interesariuszy, korzystających z wód jeziora w celu poprawy i
ochrony wód jeziora poprzez zmianę świadomości i zachowań.
Zakończenie projektu planowane jest na koniec marca 2017 roku.
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Wiedza, produkt i współpraca
kluczem do sukcesu w turystyce
- konferencja w Szczecinku

W dniach 9 – 10 czerwca w Szczecinku w Centrum Konferencyjnym Zamek, zorganizowano szkolenie pn. „Wiedza, produkt i
współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”, którego organizatorami była Polska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Szczecinecka Lokalna
Organizacja Turystyczna. Do udziału zapraszono członków ZROT,
lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, branżę
turystyczną, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki na Pomorzu
Zachodnim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Miasta Koszalin
oraz Gminy Mielno.
Było to kolejne szkolenie z dwuletniego cyklu 16 szkoleń i warsztatów, których misją jest umacnianie trójszczeblowego syste-

Posiedzenie Walnego
Zebrania Członków
Stowarzyszenia
W dniu 17 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego odbyło się
posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Pierwszym punktem było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok, sprawozdania
Zarządu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowanego Zarządu Stowarzyszenia, oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Odpowiednimi uchwałami zatwierdzono Program Działania Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pomorza Środkowego na rok 2016 oraz budżet
na 2016 rok. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie kontynuowania realizacji przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego w Koszalinie w latach 2012 – 2015
projektu pn. „Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania”.

mu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT. Projekt powstał na bazie
doświadczeń Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w ostatnich latach działalności.
Pierwszy dzień szkolenia składał się z prelekcji zaproszonych
gości. Pierwszym prelegentem był Paweł Lewandowski, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w
Berlinie, który mówił o tym czym przyciągnąć klienta z Niemiec.
O tym, jak można skutecznie wykorzystać narzędzie, jakim są
aplikacje mobilne mówiła Beata Stankiewicz ze Stowarzyszenia
Gmin Pojezierza Wałeckiego na przykładzie „Włóczykije Pojezierza” oraz „Guide 4 Art”.
O marketingu miejsc i działaniach PR w promocji turystycznej opowiadał dr Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, a o współpracy z mediami – Adam Kasprzyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, Dyrektor Programowy
Radia Koszalin. Kolejnym prelegentem był Piotr Misztak, Prezes
SzLOT, który wprowadził uczestników w temat komercjalizacji
produktu turystycznego i zapowiedział lokalnych przedsiębiorców: Trawnik Producent, którego przedstawicielka opowiadała o
nadchodzącej inwestycji w Szczecinku oraz Filip Bielicki z projektem FilFri Bikes.
Przypieczętowaniem całodziennej konferencji turystycznej
była debata pod hasłem „Współpraca kluczem do sukcesu” z
udziałem przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego i środowiska turystycznego. Moderatorem
debaty był dr Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. Dyskutowano m. in. o znaczeniu Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej, jej współpracy z LOT-ami
oraz samorządami w regionie, w tym z Urzędem Marszałkowskim
w Szczecinie. Wnioski? Jest jeszcze sporo do zrobienia. Przede
wszystkim konieczne jest dopracowanie przepływu informacji
między instytucjami i organizacjami oraz samorządami, a także
skuteczna współpraca na szczeblu ZROT – Urząd Marszałkowski,
który ma władzę - dzieli m. in środki na turystykę.
Uczestnikom szkolenia w dniu 9 czerwca zoragnizowano study
tour po Szczecinku, w tym rejs tramwajem wodnym na Mysią
Wyspę, natomiast 10 czerwca po powiecie szczecineckim /trasy
Wału Pomorskiego, Borne Sulinowo/. 10 czerwca odbyło się także
Walne Zebranie Członków ZROT.
Podsumowanie szkolenia i obszerna relacja na stronie
http://aktualnosciturystyczne.pl
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„ODKRYJ KOSZALIN”
Od maja br. trzyosobowa grupa przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego realizuje
zadanie pn. „Odkryj Koszalin”. Projekt skierowany jest w
szczególności do osób niepełnosprawnych ruchowo, które zainteresowane są odkryciem, poznaniem ciekawych
obiektów Koszalina poprzez aktywny udział w grze miejskiej. Grupa docelowa została wybrana z uwagi na obecny brak oferty turystycznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych ruchowo. W grze
można uczestniczyć indywidualnie lub grupowo.
Wydany w ramach projektu przewodnik opisuje trasę po 10
obiektach, atrakcjach miasta, które umożliwiają osobom z dysfunkcją ruchu dostęp do tych miejsc i tym samym uczestnictwo,
poprzez zabawę, w krajoznawczym spacerze po mieście. Trasa turystyczna po mieście połączona jest z odgadywaniem zagadek,

odpowiedzią na pytanie związane z opisanym miejscem. Każda
osoba, która ukończy trasę (przedstawi kompletnie uzupełniony
przewodnik) otrzyma dyplom oraz spersonalizowaną przypinkę
Odkrywcy Koszalina, którą będzie można samodzielnie wykonać w Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie. Publikacja
bezpłatnie dostępna będzie w RCIT w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Obiekt przy ul. Dworcowej przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych – podjazd. W ramach aktywizacji turystycznej
środowiska osób niepełnosprawnych informacja o grze miejskiej
oraz część nakładu przewodnika przekazana zostanie do Ośrodka
Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczego nr 1 w Koszalinie.
Po zakończeniu projektu na stronie internetowej Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznej www.it-pomorze.pl w nowoutworzonej zakładce “Turystyka dla niepełnosprawnych” zamieszczona
zostanie elektroniczna wersja przewodnika oraz informacje praktyczne. Uczestnictwo w grze miejskiej grupy adresatów projektu zachęcająco i aktywizująco oddziaływać będzie na inne grupy społeczne.
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