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Działalność Centrum Usługowo–Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie

21 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Transgranicznego
Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie odbyła się konferencja
pt. „Fotowoltaika, jako energia przyszłości”.
Konferencja była współorganizowana przez biuro CUD w Koszalinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Dyskusją moderował
Marek Gramza – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego w Koszalinie. W konferencji uczestniczyło
49 osób. Swoje prelekcje wygłosili między innymi dr inż. Michał
Modzelewski – kierownik Regionu E-Prosument S.A. z Włocławka
pt. „Fotowoltaika – fanaberia, czy opłacalna inwestycja”, Ignacy
Soczyński z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na temat programu PROSUMENT.

19 maja 2015 roku biuro CUD w Koszalinie zorganizowało wyjazd
studyjny do Rosenow i Stavenhagen pt. „Gospodarka odpadami”.
Współorganizatorem wyjazdu było biuro SBC w Neubrandenburgu.
Celem zwiedzania był Zakład Utylizacji Odpadów spółki OVVD GmbH
(Ostmeklemburgisch-Vorpommerschen Verwertungs-und Deponie
GmbH) w Rosenow oraz Heizkraftwerke w Stavenhagen. Podczas wizyty w OVVD prezentacji firmy zajmującej się projektowaniem zoptywalizowanych urządzeń do przetwórstwa odpadów komunalnych
dokonała Pani Yvonne Groth – Dyrektor spółki IBS Technik GmbH w
Neubrandenburgu. Po prezentacji przeprowadzona została dyskusja
na temat zaprezentowanej oferty. Uczestnikami wyjazdu byli branżowcy, uczestnicy konferencji w dniu 31.03.2015r. organizowanej przez
biura CUD w Koszalinie i Karlinie z zakresu gospodarki odpadami.
Zgodnie z Kalendarzem Działań Sieci CUD/SBC 06.06.2015 r. zaplanowano wyjazd studyjny na targi wielobranżowe INKONTAKT do
zaprzyjaźnionego miasta Schwedt n. Odrą. Jednak ze względu na
zbyt małą ilość zgłoszonych osób wyjazd został odwołany.

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

Posiedzenie Walnego Zebranie
Członków Stowarzyszenia
W dniu 10 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podczas którego dokonano wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia oraz
członków Komisji Rewizyjnej.
Skład nowego Zarządu:
Piotr Jedliński – Prezes Zarządu,
Marian Hermanowicz – Wiceprezes Zarządu,
Grażyna Nowak – Skarbnik Stowarzyszenia,
Grzegorz Lipski – Członek Zarządu,
Olga Roszak–Pezała – Członek Zarządu,
Roman Kłosowski – Członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Dariusz Kalinowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Piotr Górniak – Członek Komisji Rewizyjnej,
Marcin Posmyk – Członek Komisji Rewizyjnej.
Obecni na zebraniu przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zmiana statutu ma doprowadzić do możliwości

uczestniczenia innych gmin niż te, które są aktualnie w Stowarzyszeniu, w charakterze członka wspierającego dla określonych projektów. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia uproszczonych
zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla
jednostek mikro.
Podczas kolejnego spotkania w dniu 12 maja br. Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014 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 2015 oraz budżet na 2015 rok.
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Targi w Chorzowie

W dniach 22 - 24 maja 2015 roku w Chorzowie odbyły się Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”. Jak co roku,
odbyły się one w samym sercu Śląska, na
terenie Parku Śląskiego, w sąsiedztwie
Wesołego Miasteczka i ZOO. W tym samym miejscu i czasie, na terenie Parku,
odbywała się także Wystawa Kwiatów i
Ogrodów.

Pomimo niesprzyjającej pogody frekwencja
dopisała. Wydawane przez nas materiały cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający
bardzo chętnie zatrzymywali się przy naszym
stoisku zadając wiele pytań, jak również wspominając swoje dotychczasowe wyjazdy. Wybrane atrakcje Koszalina i Powiatu Koszalińskiego
mieszkańcom Górnego Śląska są dobrze znane.
Kilkanaście humorystycznych pytań związanych
było z dostępnością komunikacyjną nadmorskich miejscowości regionu koszalińskiego.
Podczas targów nie zabrakło także występów
artystycznych. Na odwiedzających czekały wyjątkowe atrakcje - np. przejażdżki w łodzi flisackiej po Kanale Regatowym wraz ze śpiewającymi Flisakami Pienińskimi, pokaz tańca brzucha,
realizacja programu TVP Katowice „Rączka Gotuje” na żywo, pokazy barmańskie mistrza Krzysztofa Drabika, spotkanie z zespołem Sztywny Pal
Azji oraz spotkanie z Nelą Małą Reporterką.

Mapa wędkarska
Powiatu Koszalińskiego
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie działające w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego wydało Mapę Wędkarską
Powiatu Koszalińskiego.
Mapa w skali 1:75.000, obejmuje oprócz części mapowej informacje praktyczne, istotne dla każdego wędkarza. Część opisowa w wersji polskiej i niemieckiej.
W części opisowej wyszczególniony wykaz jezior nadzorowanych przez Okręg Koszalin Polskiego Związku
Wędkarskiego, Gospodarstwo Rybackie „Mielno” Sp.
z o.o. oraz łowiska komercyjne, informacje na temat
opłat i składek na 2015 rok. Z istotnych informacji z
punktu widzenia prawnego zamieszczono najważniejsze postanowienia z Regulaminu Amatorskiego Połowo Ryb, wykaz łowisk Okręgu PZW Koszalin objętych
rejestrem połowów wraz z okresami ochronnymi dla
poszczególnych gatunków ryb, strefy ciszy, akweny, na których obowiązuje zakaz używania jednostek

W tegorocznej edycji targów, które mają na
celu promować wyjątkowe miejsca, obiekty
oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne,
wzięło udział 88 wystawców.
Pomorze Zachodnie reprezentowała Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna wraz ze Stowarzyszeniem Gmin
i Powiatów Pomorza Środkowego oraz Gmina
Mielno, Trzebiatowska Organizacja Turystyczna
„Ujście Regi”, Ośrodek Wypoczynkowy „Posejdon” w Dźwirzynie i Uzdrowisko Świnoujście.

Z wizytą targową w Opolu

XV Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu odbyły się w dniach 15-17
maja 2015r. W tym roku stolica województwa
opolskiego przywitała wystawców i zwiedzających piękną słoneczną pogodą, co idealnie pasowało do przewodniego, nadmorskiego tematu targów. Za sprawą Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na opolskim rynku można było poczuć się jak nad „brzegiem Bałtyku”.
W samym sercu rynku tuż przy scenie powstała
piękna plaża. Dorośli mogli poleżakować i wysłuchać między innymi bardzo ciekawej rozmowy z gościem specjalnym targów Marcinem
Mellerem o jego podróżach, a najmłodsi od-

dać fantazji w zabawie w nadmorskim piasku.
W tym wakacyjnym klimacie Pomorze Zachodnie, w ramach stoiska regionalnego /koordynator ZROT/ reprezentowane było przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego wraz z Miastem Koszalin, Gminę Kołobrzeg i
Miasto Barlinek. Na wakacje zapraszała ponadto Gmina Mielno.
Stowarzyszenie i Miasto Koszalin proponowało odwiedzającym targi bogatą ofertę turystyczną. Wszelkiego rodzaju mapy, przewodniki, prospekty cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród potencjalnych turystów regionu
koszalińskiego.
Odwiedzający opolski rynek chętnie zatrzymywali się przy naszym stoisku, by porozmawiać zarówno o swoich turystycznych
podbojach naszego regionu, jak i planach na
przyszłość.
Pomorze Zachodnie otrzymało następujące
nagrody od organizatorów targów:
• za najlepszą promocję dla Darłowskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej
• za najlepsze materiały promocyjne dla Gminy
Kołobrzeg.

Festiwal Organizacji Pozarządowych

W dniu 30 maja 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
uczestniczyło w Koszalińskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbył się Rynku
Staromiejskim. Organizatorami Festiwalu byli : Pracowania Pozarządowa, Urząd Miejski w
Koszalinie oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Festiwal to miejsce, gdzie stowarzyszenia i fundacje mogły zaprezentować swoją działalność i wymienić się doświadczeniami.
Stowarzyszenie prezentowało swoje materiały promocyjne w postaci mapy turystycznej oraz mapy szlaków rowerowych Powiatu Koszalińskiego, a także foldery i informatory
dotyczące poszczególnych gmin Powiatu Koszalińskiego.

pływających z napędem silnikowym oraz jak zostać
wędkarzem. Wymieniono koła Okręgu PZW Koszalin działające na terenie Miasta Koszalina i Powiatu
Koszalińskiego oraz dane kontaktowe: Okręgu PZW
Koszalin, Gospodarstwa Rybackiego w Mielnie, Państwowej Straży Rybackiej w Koszalinie oraz telefony
do Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu PZW w
Koszalinie. Publikacja zawiera szczegółowo opracowane mapy dla jezior Rosnowskie, Hajka, Nicemino, Debro, Chlewo, Kamienne: plany batymetryczne o skoku
głębokości 0,5 – 1 m wraz z siatką GPS oraz terenami
przyległymi i infrastrukturą wędkarską /parkingi, wiaty,
dojazdy, pomosty, kładki wędkarskie, miejsca wodowania łodzi, przeszkody/. Na stronie internetowej RCIT
www.it-pomorze.pl zamieszczone będą pliki JPG z
rzeźbą dna 3D w/w jezior oraz batymetria tych jezior.
Mapa dostępna jest w siedzibie Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie przy ul.
Dworcowej 11-15 oraz na stronie internetowej www.
it-pomorze.pl w zakładce Multimedia / Wydawnictwa.

Publikacja współfinansowana przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną
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Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie – 10 lat działalności na rzecz
promocji i turystycznego rozwoju regionu
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
funkcjonuje od lipca 2005 roku w siedzibie przy ul. Dworcowej 11-15, w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Powstanie RCIT jest konsekwencją udziału Stowarzyszenia w roku 2004 jako partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie
„Baltic + wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego” oraz realizacji projektu „Gościnny Region”, którego jednym z efektów było opracowanie Strategii Rozwoju
Turystyki dla Regionu Pomorza Środkowego. W maju 2004 w
ramach działań zmierzających do powstania Centrum Informacji Turystycznej Stowarzyszenie wystąpiło jako partner w
projekcie „Zintegrowany system informacji turystycznej w
Województwie Zachodniopomorskim” koordynowanym przez
Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w
ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego.
Działalność podstawowa Centrum finansowana jest ze składek członków Stowarzyszenia, które w chwili obecnej tworzą miasto Koszalin, gmina Będzino, gmina Manowo, gmina Mielno, miasto i gmina Polanów, gmina i miasto Sianów oraz Powiat Koszaliński. Zasięg oddziaływania i zakres
terytorialny prowadzonej działalności związany jest z miastem Koszalin
i Powiatem Koszalińskim. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
poprzez swoją działalność merytoryczną realizuje cel statutowy Stowarzyszenia - tworzenie warunków do rozwoju turystyki, w szczególności
poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego.
Lokal, w którym mieści się informacja turystyczna znajduje się na
parterze budynku, w odległości ok. 100m od Dworca PKP, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W latach 2005-2011 wnętrze siedziby
RCIT w swojej aranżacji nawiązywało do kultury jamneńskiej. W roku
2011 w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przeprowadzono
kompleksową modernizację sali obsługi wraz z zakupem sprzętu komputerowego, telewizora, aparatu, kamery oraz przebudową i unowocześnieniem strony internetowej koszalińskiej informacji turystycznej. Wnętrze Centrum w swojej kolorystyce nawiązuje do kolorystyki logo RCIT,
które zostało specjalnie dla nas zaprojektowane w 2007 roku. Siedziba
oznakowana jest według standardów Polskiej Organizacji Turystycznej
piktogramem „i” /podświetlany kaseton/. Turyści i klienci Centrum bezpłatnie korzystać mogą ze stanowiska komputerowego, infokiosku /na
zewnątrz lokalu/ oraz kiosku multimedialnego /wewnątrz lokalu/.
RCIT w Koszalinie dostępne jest dla odwiedzających przez cały rok.
Godziny pracy uzależnione są od natężenia ruchu turystycznego. W
okresie od 15 czerwca do 15 września od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-18.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00, pozostałe miesiące
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.
Na dzień dzisiejszy zespół pracowników Centrum składa się z trzech
osób: kierownik Sylwia Mytnik + dwie osoby na stanowiskach inspektor
ds. turystyki Sabina Popowicz, Aleksandra Woźniak, dodatkowo Anna
Wróblewska na urlopie macierzyńskim. W pierwszych latach funkcjonowania struktura zatrudnienia kształtowała się na poziomie jednej osoby
na etacie, wspartej dwoma stażystami lub dwóch osób na etacie.
Centrum posiada własną stronę internetową www.it-pomorze.pl,
która uruchomiona została we wrześniu 2005r., i która już trzykrotnie

zmieniała swój layout. Baza danych dotyczy przede wszystkim gmin
– członków Stowarzyszenia. Na stronie znajdziemy szeroki wachlarz
informacji krajoznawczych i praktycznych. Usługodawcy świadczący
usługi noclegowe mogą przystąpić /bezpłatnie/ do Internetowej Bazy
Noclegowej – indywidulane zarządzanie danymi o swoim obiekcie poprzez CMS. Przykładowo w roku 2014 liczba odwiedzin naszej strony
wynosiła ok. 154 tysięcy wizyt. Centrum obecne jest również, wzmacniając działania promocyjno - informacyjne, na Facebooku. Koszalińskie Centrum Informacji Turystycznej należy do sieci Contac Center
Polskiej Organizacji Turystycznej.
Wypełniając zadania informacji turystycznej udostępniamy publikacje, wydawnictwa bezpłatne, płatne oraz materiały handlowe w postaci gadżetów promocyjnych. Posiadane mapy lub plany związane są z
regionem i województwem, a także wybranymi regionami w Polsce.
Proponujemy wydawnictwa tematyczne i specjalistyczne. Wśród map
tematycznych regionu koszalińskiego znajdują się m.in. mapa szlaków
rowerowych powiatu koszalińskiego, mapa Góry Chełmskiej czy mapa
wędkarska naszego powiatu.
Prowadząc działania promocyjne oraz w celu usprawnienia przekazu informacyjnego Centrum zajmuje się opracowywaniem i wydawaniem publikacji w postaci map i folderów tematycznych:
- Informator Turystyczny Katalog Bazy Noclegowej Pomorza Środkowego /edycje : 2008, 2010, 2012, 2013 /;
- Mapa atrakcji turystycznych Pomorza Środkowego /2006 i 2007r./
- Mapa szlaków rowerowych Powiatu koszalińskiego /2007, 2009,
2011, 2012, 2014/;
- Mapa szlaków turystycznych Góry Chełmskiej /2010/;
- ulotka o laureatach konkursu na produkt turystyczny Pomorza Środkowego /2009, 2010 i 2011/;
- Mapa turystyczna Powiatu Koszalińskiego /2011, 2012, 2014/;
- Mapa wędkarska Powiatu Koszalińskiego /2012, 2015/;
- Turystyka wodna Powiatu Koszalińskiego. Przewodnik dla kajakarzy,
żeglarzy i wędkarzy /2012/;
- Ulotka Koszalin i Powiat Koszaliński Atrakcje dla dzieci /2013/
- Kolorowanka dla dzieci Koszalin i Powiat Koszaliński /2014/
- Paszport turystyczny Regionu Koszalińskiego - /2014, 2015/.
- Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego /od kwietnia 2007 roku, raz na kwartał; od 2010 roku jako
kwartalny dodatek do Gazety Ziemskiej/.
Jednym z zadań Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
jest organizacja i udział w krajowych targach turystycznych. Każdego roku uczestniczymy w imprezach targowych /Wrocław, Opole,
Poznań, Warszawa/, posiadając swoje stoisko w ramach prezentacji
regionu zachodniopomorskiego, której koordynatorem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. W Szczecinie i w
Koszalinie uczestniczyliśmy jako wystawca indywidualnie. Od 2010
roku na wspólnym stoisku prezentujemy się z Miastem Koszalin. Przedstawiciele RCIT aktywnie uczestniczyli także w Dniach Województwa
Zachodniopomorskiego, widowiskowej imprezie organizowanej przez
samorząd województwa w dużych aglomeracjach miejskich. W roku
2007 w Poznaniu i w 2009 w Katowicach wspierając merytorycznie
miasto Koszalin oraz Starostwo Powiatowe w Koszalinie – w roku 2008
we Wrocławiu.
W ramach promocji regionu współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną – targi turystyczne,
wydawnictwa promocyjne, badania ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim, artykuły informacyjne w czasopis-
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mach branżowych /np. Wiadomości Turystyczne/. Współpracę oceniamy pozytywnie i liczymy na kontynuację. Od kilku lat wspieramy
w działaniach promocyjnych i w zakresie udostępniania materiałów
informacyjnych organizatorów imprez krajoznawczych – Oddział Koszaliński PTTK i Koszalińskie Stowarzyszenia Rowerowe „ROWERIA”.
Poprzez swój serwis internetowy oraz przekaz informacyjny wspieramy także klub koszalińskich przewodników.
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej prowadzi działania na
rzecz rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych m.in. organizując konkurs na najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego
/ostatnia edycja w 2011 roku/. Konkurs zasięgiem terytorialnym obejmował Powiat Koszaliński. Po każdej edycji ukazywała się ulotka promocyjna o laureatach konkursu. Dodatkowo, dla promocji konkursu oraz
identyfikacji laureatów, w roku 2009 zorganizowano konkurs na logo
Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego. Regionalne produkty turystyczne promujemy na arenie ogólnopolskiej poprzez uczestnictwo w konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT – w
roku 2010 zgłaszając Międzynarodowy Szlak Rowerowy „Bike the Baltic”
oraz w 2012 roku Szlak konny Pomorza Środkowego. Na podkreślenie
zasługuje fakt, iż oba wymienione produkty powstały z inicjatywy Stowarzyszenia i RCIT-u. Aktywność promocyjną zaznaczyliśmy ponadto
dwukrotnym udziałem w konkursie organizowanym przez ZROT i portal
nasze miasto.pl - Zachodniopomorskie Perły w Koronie. W edycji w roku
2011 trzy produkty zgłoszone przez RCIT znalazły się w gronie 10 laureatów plebiscytu. W roku 2014 uczestnictwo jako partner akcji promocyjnej pn. „AŻ PO MORZE” organizowanej przez Zachodniopomorską
Agencję Rozwoju Turystyki w Szczecinie /www.azpomorze.pl/.
Centrum nie ogranicza swojej działalności tylko do zadań stricte
promocyjnych i informacyjnych. Do inicjatyw własnych oraz w ramach
działań na rzecz gmin członkowskich Stowarzyszenia podejmujemy
kampanie nakierowane na tworzenie produktów turystycznych, poprawę infrastruktury turystycznej oraz propagowanie turystyki aktywnej.

DODATEK SGiPPŚ
Na działania infrastrukturalne i promocyjne środki finansowe pozyskiwane są z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, budżetu
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz funduszy europejskich i norweskich. Podejmowane inicjatywy dotyczyły m.in. odnowienia oznakowania szlaku R-10, wytyczenia i oznakowania szlaku konnego /138 km/,
montażu stojaków rowerowych, tablic informacyjnych z mapą szlaków
rowerowych, mapą szlaków Góry Chełmskiej. W 2010-2011 pracownicy Centrum odpowiedzialni byli za realizację projektów współfinansowanych ze środków PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Od 2004 roku Stowarzyszenie jest członkiem Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest jednym z aktywniejszych
członków tej organizacji. W 2010 roku Stowarzyszenie wyróżnione zostało odznaką „Za zasługi dla turystyki”. Dorobek koszalińskiego RCIT
zaprezentowano w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej trzykrotnie – w roku 2008, 2009
i 2013. W konkursie w 2009 roku w kategorii informacja turystyczna w
miastach powyżej 75 tys. mieszkańców zajęliśmy trzecie miejsce. Od
2012 roku koszalińskie Centrum należy do grona 400 certyfikowanych
centrów i punktów informacji turystycznej w Polsce, legitymując się
trzema gwiazdkami. Kierownik RCIT od września 2013r.jest członkiem
Zarządu Forum Informacji Turystycznej, organu doradczego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także członkiem Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Angażując się w
działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki w regionie przedstawiciel
RCIT uczestniczył w zespole zadaniowym ds. opracowania Programu
Rozwoju Turystyki Miasta Koszalina na lata 2013-2016, kapitule konkursu na Pamiątkę Turystyczną Miasta Koszalina i Pamiątkę związaną z obchodami 750-lecia Miasta Koszalina oraz współorganizował koszalińskie
obchody Światowego Dnia Turystyki we wrześniu 2014 roku. Artykuł
prezentujący historię, współczesne sukcesy i funkcjonowanie Informacji
Turystycznej w Koszalinie ukazał się w publikacji pn. Złota Księga Informacji Turystycznej wydanej z okazji 50-lecia Systemu Informacji Turystycznej w Polsce przez Wydawnictwo ALMAMER Warszawa.

Projekt pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego od stycznia 2014 roku realizuje Projekt pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w partnerstwie z Miastem Koszalin,
Gminami Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno oraz Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Fundacją
Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińską Izbą Przemysłowo - Handlową.
W harmonogramie Projektu na rok 2015 zaplanowana jest realizacja Działania nr 5 tj. opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznych, dokumentacji projektowych oraz studiów wykonalności inwestycji priorytetowych zapisanych w Sektorowym Programie Rozwoju
Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Działanie powyższe, przy koordynacji ze
strony Stowarzyszenia, wykonują Partnerzy samorządowi Projektu. Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ko-pomerania.pl, jako
Beneficjenta Projektu, zamieszczono linki do ogłoszeń przetargowych na poszczególne dokumentacje techniczne.
Rozstrzygnięte przetargi dotyczą koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasto Koszalin oraz Gminy Manowo,
dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowych parków i zieleńców w Koszalinie, zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej
Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie miasta Koszalina, centrum przesiadkowego
w Mielnie. Wykonawców wybrano także na realizację dokumentacji zagospodarowania kąpieliska w Rosnowie, zaprojektowania i oznakowania szlaku elektrowni wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną oraz stanicą kajakową /teren gminy Manowo i Świeszyno/.
Toczące się procedury przetargowe dotyczą m.in. tras rowerowych na terenie gminy Sianów, Polanów, Będzino, zagospodarowania Jeziora
Parnowskiego oraz akwenów wodnych na terenie gminy Polanów, pola namiotowego w Pleśnej i zagospodarowania bunkrów w Mielnie.
Wykonane dokumentacje koncepcyjne lub projektowo-techniczne będą podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację
przedmiotowych inwestycji.

Projekt finansowany ze środków
EOG 2009-2014
pochodzących z Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych
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