SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU
ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
ZA OKRES 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2014
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W ROKU 2014 ODBYŁY SIĘ 2 WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW ZROT:

1. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZROT ODBYŁO SIĘ 13 LUTEGO
2014R. W KOSZALINIE
Walne Zebranie Członków ZROT podjęło następujące uchwały:
a.

Uchwała nr 1/NWZ/2014 z dn. 13.02.2014 ws. Zatwierdzenia planu pracy ZROT na rok 2014

b.

Uchwała nr 2/NWZ/2014 z dn. 13.02.2014 ws. Zatwierdzenia budżetu ZROT na rok 2014

Ponadto w związku z upływem kadencji Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZROT dokonało wyboru
nowych władz ZROT, tj. nowego Zarządu ZROT oraz Komisji Rewizyjnej ZROT.

2. SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZROT ODBYŁO SIĘ W DNIU 25
CZERWCA 2014 R. W KARLINIE.
Walne Zebranie Członków ZROT podjęło następujące uchwały:
a. Uchwała nr 1/WZ/2014 z dn. 25.06.2014 ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZROT za
2013r.
b. Uchwała nr 2/WZ/2014 z dn. 25.06.2014 ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu ZROT
c. Uchwała nr 3/WZ/2014 z dn. 25.06. 2014r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ZROT.
d. Uchwała nr 4/WZ/2014 z dn. 25.06.2014 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi ZROT za rok 2013
e. Uchwała nr 5/WZ/2014 z dn. 25.06.2014 ws. przeznaczenia zysku za 2013r. na działalność statutową w
roku 2014
f. Uchwała nr 6/WZ/2014 z dn. 25.06.2014 ws. Powołania Rady Turystyki
g. Uchwała nr 7/WZ/2014 z dn. 25.06.2014 ws. Stanowiska ZROT dotyczącego budowy elektrowni
atomowej w Gąskach w Gminie Mielno

I. SKŁAD ZARZĄDU ZROT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
do 13 lutego 2014r.
Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
Anna Mieczkowska – Członek Zarządu
Michał Sutyła – Członek Zarządu
Ryszard Woźniak – Członek Zarządu
Adam Wyszomirski – Członek Zarządu

Waldemar Miśko – Prezes ZROT
Marek Migdal – Wiceprezes ZROT
Sławomira M. Ignatowicz – Skarbnik ZROT
Zbigniew Jagniątkowski – Członek Zarządu

od 13 lutego 2014r.
Zbigniew Jagniątkowski – Członek Zarządu
Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
Anna Mieczkowska – Członek Zarządu
Michał Sutyła – Członek Zarządu
Czesław Zdrojewski – Członek Zarządu

Waldemar Miśko – Prezes ZROT
Marek Migdal – Wiceprezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Zbigniew Andruszkiewicz – Członek Zarządu

2

II. PROMOCJA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA IMPREZACH
I PREZENTACJACH TARGOWYCH
Każdego
roku
Zachodniopomorska
Regionalna
Organizacja Turystyczna przygotowuje prezentacje
Pomorza Zachodniego na krajowych i zagranicznych
targach turystycznych i innych imprezach o charakterze
promocyjnym.
Prezentacje na targach zagranicznych w roku 2014 były
realizowane we współpracy z Polską Organizacją
Turystyczną w ramach Polskich Stoisk Narodowych.
Prezentacje na targach krajowych były przygotowywane
przez ZROT, a w przypadku targów w Poznaniu przez
ZROT i Województwo Zachodniopomorskie.
Stoisko Pomorza Zachodniego na targach Tour Salon
2014 otrzymało nagrodę „Acanthus Aureus”
TARGI ZAGRANICZNE:
W roku 2014 wzięliśmy udział w 8 zagranicznych imprezach targowych. Naszym głównym rynkiem promocji
pozostawały przede wszystkim Niemcy, ale też utrzymywaliśmy swoją obecność w Belgii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii. W roku 2014 pojechaliśmy też na targi do obwodu Kaliningradzkiego:
1)
2)
3)
4)

CMT Stuttgart (Niemcy)
Salon des Vacances w Brukseli (Belgia)
Reisen w Hamburgu (Niemcy)
ITB w Berlinie (Niemcy)

5)
6)
7)
8)

TUR w Goeteborgu (Szwecja)
Jantur w Kaliningradzie (Rosja)
WTM w Londynie (Wielka Brytania)
T&C w Lipsku (Niemcy)

W przypadku targów Salon des Vacances w Brukseli oraz World Travel Market ZROT jako regionalny partner
POT zamawiał powierzchnię, natomiast obsługę targów zapewniało Województwo Zachodniopomorskie. We
współpracy z Województwem Zachodniopomorskim organizowano również prezentację na targach TUR w
Göteborgu. Natomiast prezentacja na targach Touristik & Caravaning w Lipsku z powodu wycofania się z tej
imprezy Polskiej Organizacji Turystycznej była w całości przygotowywana przez Województwo
Zachodniopomorskie i Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
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Uczestnicy wspólnych promocji na targach zagranicznych:
Stargardzka Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg, Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Gmina Barlinek, Gmina Kamień
Pomorski, Gmina Łobez, Gmina Międzyzdroje, Gmina Rewal, Miasto Borne Sulinowo, Gmina, Gmina Stepnica,
Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecin, Miasto Koszalin, Miasto Stargard Szczeciński, Miasto Świnoujście,
Województwo Zachodniopomorskie, Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w likwidacji, , Ogród
Dendrologiczny w Przelewicach, Hotel Aurora SPA & Wellness, Arka-Mega S.A. w Kołobrzegu, Binowo Park Sp. z
o.o., Biuro Podrózy Interglobus Tour, Sprawny Kręgosłup Sp. z o.o, Pałac w Rymaniu sp. z o.o., PAZIM sp. z o.o.,
Hotel Polaris Quorum w Świnoujściu, Puchacz SPA w Niechorzu, Sandra Spa w Pogorzelicy, Hotel Lambert w
Ustroniu Morskim, Hotel bursztynowy Pałac w Strzekęcinie, Wodnik w Ustroniu Morskim, Zachodniopomorska
Izba Turystyki, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko Świnoujście S.A., Zachodniopomorska Agencja Rozwoju
Turystyki, Agencja Turystyczna AL’TUR w stargardzie Szczecińskim.

TARGI I PREZENTACJE KRAJOWE:
Prezentacje na targach krajowych realizowano –
w zależności od imprezy – we współpracy z
organizatorami targów, a w przypadku targów
Tour Salon w Poznaniu także we współpracy z
Województwem Zachodniopomorskim.
Zrealizowane prezentacje:”
1. Międzynarodowe Targi Turystyczne MTT,
Wrocław
2. Targi Turystyki i Wypoczynku LATO,
Warszawa
3. Międzynarodowe Targi Turystyczne W
STRONĘ SŁOŃCA, Opole
4. Targi ATRAKCJE REGIONÓW w Chorzowie
5. Targi Regionów i Produktów
6. Turystycznych TOUR SALON, Poznań

Uczestnicy wspólnych promocji na targach krajowych:
LOT Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, Lokalna Organizacja turystyczna Regionu Kołobrzeg, Lokalna
Organizacja Turystyczna Ziemia Drawska, Stargardzka Organizacja Turystyczna, Świnoujska Organizacja
Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
Gmina Barlinek, Gmina Kamień Pomorski, Gmina Kołobrzeg, Gmina Łobez, Gmina Międzyzdroje, Gmina
Myślibórz, Gmina Przelewice, Gmina Stepnica, Miasto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecin, Miasto
Świdwin, Miasto Świnoujście, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Rewal, Ogród Dendrologiczny w
Przelewicach, Hotel Aurora SPA & Wellness w Międzyzdrojach, Arka-Mega S.A. w Kołobrzegu, Golden Tulip
Residence Międzyzdroje, Pensjonat Delfin w Unieściu, Puchacz SPA w Niechorzu, Sandra Spa w Pogorzelicy,
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko Świnoujście S.A., Ogrody Hortulus w Dobrzycy, Centrum Słowian i
Wikingów w Wolinie, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.
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III. KONKURSY, NAGRODY
KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT
TURYSTYCZNY – CERTYFIKAT POT
W roku 2014 Polska Organizacja
Turystyczna zrezygnowała z organizacji
konkursu na Najlepsze Europejskie
Destynacje Turystyczne. Po raz
dwunasty natomiast zorganizowano
konkurs
na
Najlepszy
Produkt
Turystyczny – Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej.
Każdego roku w ramach konkursu na
Najlepszy Produkt Turystyczny –
Certyfikat POT wyłania są najciekawsze
i najbardziej rozwojowe produkty
turystyczne. Wyłonione w ramach
konkursu produkty są wykorzystywane
przez
POT
w
działaniach
promocyjnych. Patronat nad konkursem objął magazyn National Geographic Traveller.
Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna przeprowadza etap regionalny konkursu. Służymy pomocą i konsultacjami każdemu, kto zdecyduje
się zgłosić swój produkt do konkursu. Aplikacje konkursowe są wypełniane w formie elektronicznej w specjalnie
przygotowanej przez POT aplikacji internetowej. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje samorządom
terytorialnym i gospodarczym, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, instytucjom i twórcom
produktów turystycznych, stowarzyszeniom, fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także organizatorom
turystyki. W roku 2014 do etapu regionalnego wpłynęło 17 zgłoszeń. Do etapu ogólnopolskiego Kapituła
Regionalna konkursu zgłosiła: "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski"; "Ogrody Hortulus w Dobrzycy k. Kołobrzegu
- Ogrody Tematyczne Hortulus i Ogrody Hortulus Spectabilis"; "WakePark Szczecinek", Do walki o złoty
certyfikat zgłoszono produkt "Świnoujście – twierdza na wyspach" .

Kapituła Konkursu przy Polskiej Organizacji
Turystycznej w konkursie „Na najlepszy produkt
turystyczny 2014" wybrała 10 najlepszych
produktów turystycznych. Ponadto przyznała 3
wyróżnienia oraz Złoty Certyfikat POT.
Wśród nagrodzonych Certyfikatem POT znalazła się

ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI
Ponadto wyróżnienie otrzymały:

OGRODY TEMATYCZNE HORTULUS
I OGRODY HORTULUS SPECTABILIS
W DOBRZYCY K. KOŁOBRZEGU

Certyfikaty i wyróżnienia wręczono podczas
uroczystej gali na targach Tour Salon w
Poznaniu.
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KONKURS O NAGRODĘ PRZYJAZNEGO BRZEGU
Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
organizowany jest przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim
Związkiem
Żeglarskim,
Polskim
Związkiem
Kajakowym i innymi partnerami. Celem nagrody
jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych
Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej
aktywnych na tym polu. W Konkursie premiowane
są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak:
budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic
wodnych, programy inwestycyjne obejmujące
miasta, regiony, szlaki wodne, działania
poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń,
samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Do
zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje
zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje,
komandorzy rejsów i spływów, indywidualni
wodniacy. Honorowy patronat nad konkursem
objął Minister Sportu i Turystyki.
W dniu 5 kwietnia br. podczas Targów Sportów
Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda na Stadionie
Narodowym w Warszawie odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników jubileuszowej X edycji
Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Jednym z
laureatów nagrody została Zachodniopomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna. Nagrodę Przyjaznego Brzegu dla realizowanego przez ZROT w
partnerstwie z TVV e.V. projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny otrzymaliśmy w kategorii "Za popularyzację i
promowanie turystyki wodnej".
Trzeba zaznaczyć, że Nagrody Przyjaznego Brzegu otrzymało jeszcze 5 innych reprezentantów naszego regionu,
tj. Camping Marina PTTK, Województwo Zachodniopomorskie, Związek Portów i Przystani Jachtowych - LOT
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Miasto Kamień Pomorski oraz pani Elżbieta Marszałek.

ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI W PLEBISCYCIE TVP I MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I
ROZWOJU
Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć
portów turystycznych Pomorza Zachodniego”
znalazł się w plebiscycie z okazji 10-lecia
członkostwa Polski w UE pn. "Ale się zmieniło".
Plebiscyt był organizowany przez Telewizję Polską
we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i
Rozwoju.

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od
2004 r. W każdym z województw dziennikarze i
eksperci wybierali 5 najciekawszych projektów
(inwestycji).
W województwie zachodniopomorskim obok
Zachodniopomorskiego
Szlaku
Żeglarskiego
znalazły się także: budowa brogi ekspresowej S3,
budowa terminalu gazu skroplonego LNG w
Świnoujściu, odbudowa i rozbudowa umocnień
brzegu morskiego w Kołobrzegu oraz poprawa
jakości wody w Szczecinie.

Konkurs podkreślał zmiany, jakie zaszły w ciągu 10
lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tej
okazji przedstawiano i promowano najbardziej
spektakularne projekty współfinansowane z
Funduszy Europejskich zrealizowane od momentu
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ZOSTAŃ TWARZĄ POMORZA ZACHODNIEGO!
17 sierpnia w Marinie w Kamieniu Pomorskim każdy z mieszkańców miasta, województwa
zachodniopomorskiego czy też turyści goszczący tego dnia w marinie mogli wziąć udział w niezwykłej akcji
promocyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i
powalczyć o możliwość wystąpienia w prawdziwej kampanii reklamowej. Wystarczyło wziąć udział w konkursie
„Zostań twarzą regionu” i – wykorzystując rekwizyty
przygotowane przez organizatorów – zagrać związaną z
żeglarstwem i wypoczynkiem na wodzie!
Konkurs był elementem kampanii „Bajkowy urlop w
Polsce”, do której kilka miesięcy wcześniej w Kamieniu
Pomorskim zrealizowano sesję zdjęciową, ukazującą
turystykę żeglarską jako jeden z atutów Polski i Pomorza
Zachodniego. Konkurs „Zostań twarzą regionu” był formą
promocji wewnętrznej turystyki w Polsce oraz
podsumowaniem wcześniejszych działań w ramach projektu Promujmy Polskę Razem, realizowanego przez
Polską Organizację Turystyczną we współpracy z ROTami, w tym ZROTem, której celem była promocja
turystyczna Polski na rynkach zagranicznych.
OTWARTY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI”
W lipcu ZROT ogłosił otwarty konkurs
fotograficzny
dotyczący
projektu
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów
turystycznych
Pomorza
Zachodniego”.
Przewodnim motywem było hasło „Odkryjmy
wspólnie piękno i nowoczesność portów i
przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu
Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu
Bałtyku”.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na
rozwijający się sieciowy produkt turystyczny
Pomorza
Zachodniego
jakim
jest
Zachodniopomorski
Szlak
Żeglarski
oraz
wzbudzenie zainteresowania kulturą własnego
regionu; rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz
prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
Każdy z uczestników mógł przysłać na konkurs od
1 do 3 zdjęć, którego tematyka nawiązywała do
żeglarstwa i zrealizowanych marin.
Uczestnicy konkursu mogli wygrać nagrody
rzeczowe:
•

zestaw
fotograficzny
(aparat
fotograficzny Canon EOS 700D z
obiektywem zmienno ogniskowym

•

wysokiej jełkości torbę na aparat
fotograficzny firmy Benro Cool Walker i kartę pamięci SDXC 64 GB

•

komplet literatury fotograficznej
◦„Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujęcia Scotta Kelbego.”;
◦„Galaktyka w stronę lepszych zdjęć. Inspiracja – technika sprzęt”;
◦„Fotograf w podróży.”;
◦„Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie VII”;
◦„Fotografia według Langforda dla fotografów, czyli jak opanować sztukę”

Do konkursu zgłoszono 50 prac. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostały opublikowane w specjalnej
witrynie internetowej www.fotokonkurs-szlak.pl. 30 prac opublikowano w albumie fotograficznym. a 12
najciekawszych fotografii zaprezentowano na wystawie objazdowej eksponowanej na dworcach kolejowych
m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.
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CERTIFIKACJA BIUR INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Certyfikacja biur informacji turystycznej jest prowadzona przez
Zachodniopomorska Regionalną Organizacje Turystyczną na zlecenie Polskiej
Organizacji Turystycznej. Ocenie poddawane są wyłącznie biura działające
całorocznie, które wyraziły wolę poddania się procesowi certyfikacji poprzez
złożenie do ZROT odpowiedniego wniosku i wypełnienie odpowiedniej ankiety.
W celu zagwarantowania poprawności oceny ZROT może zażądać dostarczenia
dodatkowo dokumentacji fotograficznej lub video, a także dokonać wizji
lokalnej z ocenianego punktu i jego pracy. Dokonana przez ZROT ocena jest
ostatecznie potwierdzany przez POT stosownym certyfikatem, który jest
ważny przez 2 lata. W roku 2014 przyznaliśmy 16 certyfikatów:
Punkt Informacji Turystycznej **
ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór

Punkt Informacji Turystycznej ***
ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg

Centrum Informacji Turystycznej *
Pl. Zwycięstwa 5, 76-020 Bobolice

Punkt Informacji Turystycznej **
ul. Dworcowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Centrum Informacji Turystycznej ***
ul. Chrobrego 3A, 78-449 Borne Sulinowo

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej ***
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin

Centrum Turystyki **
Rynek 1, 78-550 Czaplinek

Biuro Promocji i Informacji Turystycznej **
ul. Lechitów 23, 76-032 Mielno

Centrum Informacji Turystycznej "w Spichlerzu" **
ul. Jeziorna 2, 73-220 Drawno

Centrum Informacji Turystycznej ***
Rynek Staromiejski 4, 73-110 Stargard Szczeciński

Informacja Turystyczna **
ul. Kolejowa 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ****
ul. Korsarzy 34i, 70-540 Szczecin

Centrum Informacji Turystycznej **
ul. Nadodrzańska 1, 74-100 Gryfino

Centrum Informacji Turystycznej ***
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin

Centrum Informacji Turystycznej **
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino

Centrum Informacji Turystycznej ****
pl. Słowiański 6, 72-600 Świnoujście

IV. PODRÓŻE STUDYJNE
W roku 2014 zorganizowaliśmy 6 podróży dziennikarskich poświconcyh ofercie golfowej, turystyce
motocyklowej, wypoczynku nad Bałtykiem i ofercie uzdrowiskowej oraz SPA & Wellness, atrakcjom
przyrodniczym oraz aktywnemu wypoczynkowi na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

podróż dziennikarzy z Schweizer Golf Magazin,
podróż dziennikarza holenderskiego specjalizującego się w turystyce dla motocyklistów
podróż dziennikarzy i touroperatorów z Węgier
podróż dziennikarzy i touroperatorów z Japonii
podróż dziennikarzy z Austrii
podróż prasowa dedykowana wyłacznie Zachodniopomorskiemu Szlakowi Żeglarskiemu dla dziennikarzy z
Polski, Austrii, Chorwacji, Danii, Niemiec i Szwecji
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V. REKLAMA W PRASIE
W roku 2014 zlecaliśmy reklamy oraz
artykuły sponsorowane w następujących
tytułach lub dodatkach tematycznych do
nich:
• Mice Poland
• Poznań Nasze Miasto
• Głos Szczeciński,
• Głos Koszaliński,
• Obserwator Morski,
• TTG Central Europe,
• Jachting,
• Kołobrzeskie Wiadomości,
• Głos Wielkopolski,
• Express Ilustrowany
• Dziennik Łódzki
• Dziennik Zachodni
• Gazeta Krakowska
• Dziennik Polski
• Gazeta Wrocławska
• Kurier Lubelski
• Dziennik Bałtycki
• Polska The Times
• Magazyn Ogłoszeniowy Weekend
• Wiadomości Turystyczne

VI. PROGRAMY TELEWIZYJNE, FILMY, SPOTY
Po sukcesach produkcji telewizyjnych
współprodukowanych przez ZROT w
latach poprzednich, również w roku
2014
podjęliśmy
współpracę
w
podobnym zakresie. Tym razem
głównym partnerem przy produkcji
programów był szczeciński oddział
Telewizji Polskiej.
POLSKIE WAKACJE NA POMORZU
Przedmiotem współpracy była realizacja
9 odcinków programu produkowanego
dla TVP1 pn. „Polskie Wakacje na
Pomorzu”. Program był realizowany prze
9 tygodni w okresie od końca czerwca do końca sierpnia. Emisja pierwszego odcinka miała miejsce 1 lipca, a
ostatni odcinek ukazał się 31 sierpnia. Programy przedstawiały zachodniopomorskie atrakcje i produkty
turystyczne, miejscowości i kurorty wypoczynkowe oraz wyjątkowe wydarzenia, które są magnesem dla
turystów, ale też mieszkańców regionu. Każdy odcinek kończyły zapowiedzi przyszłych wydarzeń, podczas gdy
w trakcie programu relacjonowano to, co już się odbyło. Każdy z odcinków miał też przynajmniej dwie emisje w
kanale TVP Regionalna. Nadawaniu programu w paśmie regionalnym towarzyszyły emisje bilboardów
sponsorskich. (łącznie 126 emisji). Ponadto ZROT zapewnił sobie prawa do licencji niewyłącznej na okres 7 lat,
w ramach której może korzystać z wyprodukowanych materiałów.
NIE MA JAK POLSKA
W lutym roku 2014 ZROT wraz z pozostałymi współproducentami programu „Nie ma jak Polska” przedłuzył
licencję dla Telewizji Polskiej na kolejne dwa lata na emisję programów „Nie ma jak Polska” wyprodukowanych
w latach 2012 i 2013.
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PROGRAMY O
ŻEGLARSKIM

ZACHODNIOPOMORSKIM

SZLAKU

W ramach działań promocyjnych związanych z realizacja
projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć
portów turystycznych Pomorza Zachodniego” w
minionym roku przeprowadziliśmy postępowanie
przetargowe na realizację programu telewizyjnego,
którego emisja odbywała się w TVP Regionalna (2014r.).
Program opowiadał o historii powstania projektu, jego
zasięgu, partnerach, ale też o tym, co w tej chwili na
Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim się dzieje.
Głównym założeniem programu jest promocja Projektu i
jego wkładu w promowanie turystyki żeglarskiej na
Pomorzu Zachodnim - ze wskazaniem
znaczenia Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego jako
ponadregionalnego produktu turystycznego. Realizatorem była Telewizja Polska Oddział w Szczecinie.

FILM I SPOT PROMOCYJNY O ZACHODNIOPOMORSKIM SZLAKU ŻEGLARSKIM
Przedmiotem kolejnego postępowania przetargowego była produkcja filmu promocyjnego oraz spotu
reklamowego dla projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza
Zachodniego”. Głównym celem przekazu filmowego jest ukazanie rezultatów inwestycji dokonanych w ramach
Projektu. Cele szczegółowe przekazu filmowego to ukazanie: unikatowości Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego jako ponadregionalnego produktu turystycznego, zmian jakie zaszły w otoczeniu marin, zdjęć z
budowy poszczególnych obiektów – nowych i modernizowanych portów i przystani jachtowych. Zarówno film
jaki i spot będą pokazywały radość z uprawiania sportów wodnych i motorowodnych, z naciskiem na
żeglarstwo. Obie produkcje zostały wykonane w 3 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Film
oraz spot dostępne są w serwisach internetowych Youtube oraz Vimeo.
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VII.

KONFERENCJE, SPOTKANIA, SZKOLENIA
V ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

W dniach 12-13 lutego br. w Koszalinie odbyło się V Zachodniopomorskie Forum Turystyki – konferencja, która
cyklicznie gromadzi regionalnych przedstawicieli branży turystycznej, samorządu województwa i samorządów
lokalnych oraz organizacji pozarządowych sektora turystyki, zainteresowanych rozwojem turystyki. Forum było
inauguracją wspólnego projektu ZROT, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Forum Turystyki Regionów
pn. „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim”
(POKL, działanie 5.4. poddziałanie 5.4.2)
Gośćmi specjalnymi konferencji byli:
* Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
* Olga Piekarzewska z departamentu turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
* Teresa Buczak z Polskiej Organizacji Turystycznej.
opinią na temat zapisanych w nim kierunków
wydatkowania unijnych środków, z których dla
naszego województwa przeznaczono kwotę 6,7
miliarda złotych. Podczas spotkania branżowego
zaprezentowano również trzy projekty, których
realizacja właśnie się rozpoczyna, mające na
celu: wypracowanie modelu współpracy Urząd

Zamierzeniem organizatorów tegorocznej edycji
było m.in. zacieśnienie i zintensyfikowanie działań
na rzecz współpracy władz regionalnych i lokalnych
z organizacjami pozarządowymi - w szczególności

Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi (LOT).
Za kluczowe zostały uznane zagadnienia
współpracy
jednostek
samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowy oraz
finansowania działań na rzecz rozwoju turystyki, w
tym funkcjonowania i finansowania działań
Lokalnych Organizacji Turystycznych. Ważną część
Forum stanowiły prezentacje i dyskusje na temat
zadań, które mogą być sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 20142020. W trakcie spotkania każdy zainteresowany
mógł podzielić się z autorami projektów swoją

Marszałkowski - ZROT oraz JST - LOT; wsparcie dla
przedsiębiorstw turystycznych działających na
terenach chronionych; wzrost adaptacyjności
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
zarządzanie strategiczne.
Konferencja
została
zorganizowana
przez:
Zachodniopomorską
Regionalna
Organizację
Turystyczną oraz Forum Turystyki Regionów
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VI ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI
W dniach 29-30 września 2014 r. odbyło
się 6. Zachodniopomorskie Forum
Turystyki pod patronatem Marszałka
Województwa Olgierda Geblewicza.
Konferencję przygotowano w ramach
projektu „Partnerstwo regionalne JST i
NGO na rzecz sektora turystyki w
województwie zachodniopomorskim”.
Jednocześnie były to regionalne
obchody Światowego Dnia Turystyki. W
trakcie dwudniowych spotkań przedstawiciele branży turystycznej zrzeszeni w
lokalnych organizacjach turystycznych
oraz samorządowcy dyskutowali nad
wypracowaniem najlepszego modelu
współpracy między sobą i możliwości
jego wdrożenia. Poruszono także
tematy z zakresu uwarunkowań
organizacyjno-prawnych, kompetencji poszczególnych podmiotów, form i możliwości finansowania
oraz promocji regionu po przez marketing miejsc.

Podczas Forum podpisano porozumienie o
współpracy
między
Zachodniopomorską
Regionalną Organizacją Turystyczną a TVP Szczecin
na rzecz rozwoju i promocji turystyki w
Zachodniopomorskiem. Ze strony TVP Szczecin
padła także wyraźna deklaracja otwartości do
współpracy i wsparcia promocyjnego dla wszelkich
inicjatyw prowadzonych w regionie.

LOT jako narzędzia realizacji lokalnej polityki
rozwoju turystyki oraz zasady współpracy,
partnerstwa, rozwoju LOT-ów z JST. Z kolei Łukasz
Cieśliński omówił istotę powstania wzorcowego
modelu współpracy JST z NGO (ZROT, LOTy) i jego
aplikacyjności w turystyce. Współtwórca i
wieloletni dyrektor Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej – Wojciech Fedyk z kolei
skoncentrował się na obszarach współdziałania
między ROT a LOT-ami, kompetencje oraz formy i
możliwości
finansowania
działań.
Osobne
wystąpienie poświęcono także marketingowi
miejsc jako nowoczesnemu spojrzeniu na promocję
i rozwój turystyki. Spotkanie było znakomitą okazją
do oficjalnego zakończenia i podsumowania
niezwykłej akcji promocyjnej Pomorza Zachodniego
pn „AżPoMorze”. W ramach akcji blogerka i
podróżniczka Anita Demianowicz przez 30 dni
przemierzała Pomorze Zachodnie korzystając z
przeróżnych atrakcji a następnie opisując swoje
przeżycia i wrażenia na blogu, który szybko zyskał
dużą popularność czytelników.

Nie byłoby Forum bez zaproszonych na nie gości.
Jednym z nich był prawnik i niezależny ekspert ds.
turystyki Michał Bucholz, który przedstawił status

Podczas wieczornej gali wręczono wyróżnienia i
odznaczenia zasłużonym dla rozwoju turystyki
osobom i instytucjom.

W trakcie konferencji zorganizowano także
Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Województwa Zachodniopomorskiego. W trakcie
spotkania włodarze zachodniopomorskich miast,
gmin i powiatów wraz z Marszałkiem
Województwa Olgierdem Geblewiczem omawiali
nową perspektywę budżetową Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym
możliwości dofinansowania działań i inwestycji w
sektorze turystyki.

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO OPRACOWUJĄCEGO ZASADY MODELU
WSPÓŁPRACY JST I NGO DLA SEKTORA TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
W ramach projektu „Partnerstwo Regionalne JST i
NGO na rzecz sektora turystyki w województwie
zachodniopomorskim” Forum Turystyki Regionów i
ZROT organizowały warsztaty międzysektorowego
zespołu roboczego, opracowującego zasady
Modelu współpracy JST i NGO dla sektora turystyki
w województwie zachodniopomorskim. W zespole
roboczym uczestniczą m.in. przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Regionalnej

Organizacji Turystycznej oraz reprezentanci JST
oraz lokalnych organizacji turystycznych regionu.
Warsztaty dotyczyły zasad modelowania i
wzmacniania współpracy: samorząd lokalny organizacje
pozarządowe.
Na
przykładzie
realizowania działań związanych z tworzeniem
hipotetycznego
dokumentu
strategicznego
uczestnicy szkolenia poznali płaszczyzny i obszary
współpracy oraz 6 wybranych modułów modelu
współpracy JST i NGO które planowane są do
12

wdrożenia w ramach projektu. Omówiono też
zasady i mechanizmy etycznych działań, które
powinny obowiązywać partnerów pracujących na
rzecz wspólnego projektu. Warsztaty miały formę
mieszaną, tj. prezentacji, dyskusji pomiędzy
uczestnikami zespołu oraz ćwiczeń. Warsztaty

interpretacja tych samych pojęć czy sytuacji
wpływa
na
wzajemne
oczekiwania
przedstawicieli różnych sektorów, co w efekcie
może skutkować nieporozumieniami lub brakiem
współpracy między nimi. Takim sytuacjom ma
zapobiec opracowywany w ramach naszego
projektu MODEL współpracy JST i NGO w
sektorze turystyki.

pozwoliły na poznanie różnych punktów widzenia i
zorientowanie się, jak bardzo odmienna

SPOTKANIA Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI TURYSTYCZNYMI
W roku 2014 ZROT – w ramach realizowanego
projektu „Partnerstwo Regionalne JST i NGO na
rzecz
sektora
turystyki
w
województwie
zachodniopomorskim” – rozpoczął cykl spotkań z
lokalnymi
organizacjami
turystycznymi
w
województwie zachodniopomorskim. W okresie od
maja do sierpnia przedstawiciele ZROT spotkali się z:
• Lokalną Organizacją Turystyczną Pojezierza
Drawskiego w Złocieńcu
• Lokalną Organizacją turystyczną Borne
Sulinowo
• Mieleńską Lokalną Organizacją Turystyczną
• Lokalną Organizacją Turystyczną Dorzecza
Parsęty
• Darłowską Lokalną Organizacją Turystyczną
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
DARLOT
Celem tych spotkań były rozmowy na płaszczyzn współpracy ZROT z LOTami, wzajemne przedstawienie
aktualnie realizowanych działań i prowadzonych projektów. Dyskutowano tez o przyszłych zamierzeniach.
Jednak najważniejszym aspektem tych spotkań było określenie problemów napotykanych przez organizacje
pozarządowe podczas prowadzenia działalności, zarówno tych wynikających z konieczności współpracy
pomiędzy członkami organizacji, jak i pomiędzy organizacją a jednostkami samorządu terytorialnego.
Przeciwdziałaniu trudnościom w działalności ma w przyszłości przeciwdziałać model współpracy JST i NGO
sektora turystyki w woj. Zachodniopomorskim, który docelowo zostanie opracowany w ramach ww. projektu
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RADA TURYSTYKI POMORZA ZACHODNIEGO (3 POSIEDZENIA)
25 czerwca w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty w Karlinie uchwałą Walnego Zebrania Członków
ZROT powołano Radę Turystyki Pomorza Zachodniego.
Tego samego dnia odbyło się inauguracyjne spotkanie
Rady Turystyki z udziałem przedstawicieli LOT-ów, JST
ZROT,
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopo-morskiego oraz ZROT.
Kolejne spotkania Rady Turystyki odbyły się:
•

w dniach 29 i 30 września podczas VI
Zachodniopomorskiego Forum Turystyki.

• w dniu 9 grudnia 2014.
Uczestnicy dyskutowali o założeniach i celach, które
powinna realizować powołana Rada. Uzgodniono, że
nadrzędnym celem Rady jest wymiana informacji o
działaniach poszczególnych LOTów, ZROT, Urzędu
Marszałkowskiego i innych JST w województwie,
szczególnie w zakresie działań promocyjnych i proturystycznych, koordynowanie oraz wskazywanie możliwych
dróg współpracy pomiędzy tymi organizacjami i instytucjami, dzielenie się doświadczeniami z prowadzonej
działalności, wzajemne doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji a także konsultowanie działań w celu
uzyskania wzmocnienia efektu promocji regionu. Rada Turystyki będzie także uczestniczyć w pracach nad
dostosowaniem istniejącego w Polsce modelu współpracy JST i NGO do potrzeb sektora turystyki, jak i
organizowanych w przyszłości szkoleniach m.in. z przepisów prawa dotyczących organizacji pozarządowych,
komunikacji społecznej i interpersonalnej, współpracy instytucjonalnej NGO i JST, itp. W trakcie posiedzenia
poruszono tematy związane ze współpracą JST z organizacjami pozarządowymi, współpracą na linii ZROT – LOT
a także niedoskonałość przepisów prawnych regulujących przedmiot i zakres tej współpracy. Przyjęto także
regulamin konkursu o wyróżnienie Gryf Turystyczny, które zostanie ogłoszony w roku 2015.

DEBATA „MEDIA A TURYSTYKA”
W dniach 25 i 26 sierpnia Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna DARLOT zorganizowała
kolejną edycję Debaty "MEDIA A TURYSTYKA".
Patronat nad tym wydarzeniem objęła m.in. Polska
Organizacja Turystyczna oraz Zachodniopomorska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna,
której
przedstawiciele byli także referentami oraz
uczestnikami dyskusji.
Tematami wykładów i dyskusji były:
• "Profesjonalizm w obsłudze ruchu turystycznego" szkolenie dla pracowników centrów informacji
turystycznej oraz właścicieli i pracowników obiektów
turystycznych.
• spotkanie z Jerzym Biedrzyckim, podróżnikiem,
dziennikarzem, autorem programu TV "Taaaka Ryba"
• debata poświęcona problematyce wpływu mediów elektronicznych na rozwój turystyki
• "Turystyka wędkarska szansą na wydłużenie sezonu turystycznego" - panel dyskusyjny z udziałem Jerzego
Biedrzyckiego, gospodarza wędkarskiego programu telewizyjnego "Taaaka Ryba", Piotra Kamińskiego dyrektora targów wędkarskich "Rybomania" w Poznaniu, Józefa Wróblewskiego - "Wiadomości Wędkarskie",
Wiesława Dębickiego - gazeta internetowa "Wędkarz Polski" oraz przedstawicieli organizacji branżowych.
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SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Pomimo, iż złożony do MSiT wniosek w ramach
konkursu o dofinansowanie zadania publicznego
„Szkolennie kadr dla turystyki” nie uzyskał
dofinansowania, to jednak w ramach środków
własnych w dniach 25-26 września 2014r.
Zachodniopomorska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna zorganizowała bezpłatne szkolenie dla
pracowników Informacji Turystycznej województwa
zachodniopomorskiego. Jego przedmiotem była
wiedza m.in. z zakresu:
• e-marketingu
• marketingu atrakcji turystycznych
• budowania marki produktu turystycznego przez
pracowników punktów IT

Zajęcia miały za cel wykształcenie u uczestników
szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Warsztaty poprowadzili doświadczeni w tej
dziedzinie trenerzy Wojciech Kreft i Wojciech Fedyk.
Drugi dzień szkolenia przeznaczony był na podróż
studyjną, która swoim zasięgiem obejmowała m.in.
Stargard Szczeciński i jego okolice oraz Szczecin.
Uczestnikom szkolenia zapewniono
materiały
dydaktyczne, nocleg, wyżywienie, autokarową
podróż studyjną. Każdy z uczestników otrzymał
certyfikat ukończenia warsztatów. Ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na
szkolenie decydowała kolejność zgłoszeń. Każdy
punkt informacji turystycznej mógł zgłosić
maksymalnie dwóch pracowników.

FORUM REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH
W roku 2014 Polska Organizacja Turystyczna
dwukrotnie
zorganizowała
Forum
Regionalnych
i
Lokalnych
Organizacji
Turystycznych. Pierwsze spotkanie – w maju –
poświecono współpracy POT i ROTów. Na
drugie spotkanie, które odbyło się listopadzie
w Ossie oprócz ROTów zaproszono także LOTy
oraz dyrektorów Zagranicznych Ośrodków
Polskiej Organizacji Turystycznej. POT
przedstawił
informacje
nt.
zmian
organizacyjnych oraz plany dotyczące
współpracy z ROTami. Jednym z elementów
dyskusji
były
tzw.
pakiety
działań
promocyjnych na rynkach zagranicznych
przygotowane przez ZOPOTy oraz doroczne
„rozmowy stolikowe”, podczas których ROTy przedstawiały swoje oczekiwania wobec współpracy w zakresie
promocji zagranicznej.
Podczas tego spotkania Marek Migdal - wiceprezes ZROT przedstawiał projekt realizowany przez ZROT,
Województwo zachodniopomorskie i FTR „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w
województwie zachodniopomorskim” oraz założenia do opracowywanego w ramach projektu modelu
współpracy JST i NGO w turystyce.

VIII.

WYDAWNICTWA I GADŻETY PROMOCYJNE

Ponieważ w roku 2014 ZROT nie otrzymywał refundacji środków wydanych na realizację projektu INTERREG
IVA, w konsekwencji znacznemu ograniczeniu uległo
przygotowywanie
nowych
wydawnictw,
a
organizacja ograniczyła się do reedycji folderów
przygotowanych pod koniec roku 2013, tj.
ZACHODNIOPOMORSKIE. ODKRYJ REGION
Wydawnictwo to ze względu na formę i zawartość od
samego
poczatku
cieszyło
się
olbrzymia
popularnością na wszelkich targach i imprezach
promocyjnych. Było także udostępniane uczestnikom
różnych spotkań i konferencji, które odbywały się w
Szczecinie. Ze względu na wyczerpanie nakładów
oraz w związku z nowymi imprezami targowymi w
lutym 2014r. ZROT przygotował dodruk folderu w
wersji polskiej oraz niemieckiej językowych (łączny nakład 4 000 egz.)
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ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI W
OBIEKTYWIE
W lipcu ZROT ogłosił otwarty konkurs
fotograficzny
dotyczący
projektu
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów
turystycznych Pomorza Zachodniego”. Do
konkursu zgłoszono 50 prac. Wszystkie prace
zgłoszone na konkurs zostały opublikowane w
witrynie internetowej www.fotokonkurs-szlak.pl.
30 prac, w tym nagrodzone, opublikowano także
w albumie fotograficznym „Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski w obiektywie”.

MAPA „DWA KRAJE – JEDNA PODRÓŻ”
W związku z prowadzonym wspólnym projektem regionów przygranicznych Polski
i Niemiec w ramach projektu „Partnerstwo Odra” wznowiono nakład mapy
turystycznej wspólnego obszaru turystycznego. Tytuł wydawnictwa „Dwa kraje –
jedna podróż” nawiązuje do przygotowanych w roku poprzednim przez biuro
podróży Travelick propozycji podróży turystycznych na obszarze polskoniemieckiego pogranicza.
Wznowione wydawnictwo przygotowano w wersji polskiej i niemieckiej, głównie z
myślą o dystrybucji na targach turystycznych w Berlinie i Poznaniu oraz imprezach
promocyjnych:
• Dolnośląski Karnawał Odrzański we
Wrocławiu (25.04.2014)
• Brandeburg Tag w Spremberg (05.06.07.2014);
• Świnoujście Sail (15.-17.08.2014)
• 23. Berliner Reisemesse (20.-21.09.2014)
• Festival Dobrego Smaku w Poznaniu (14.-17.09.2014
• Lubuskie Obchody Dnia Turystyki w Gorzowie Wlkp. (16.10.2014)
• Dzień otwarty w Ambasadzie Niemiec w Warszawie (20.09.2014)
Drugim wydawnictwem przygotowanym w ramach projektu
„Partenrstwo Odra” jest zestaw kart do gry edukacyjnej pn. „Poznaj
swojego sąsiada”.

GADŻETY PROMOCYJNE

Przed targami Tour Salon w Poznaniu ZROT
zamówił gadżety promocyjne, tj. :
• kamizelki odblaskowe
• długopisy
• identyfikatory do bagażu
• torby bawełniane

16

PROJEKTY
ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI
– SIEĆ PORTÓW TURYSTYCZNYCH POMORZA ZACHODNIEGO
Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
– sieć portów turystycznych Pomorza
Zachodniego” jest realizowany od 2009r. w
ramach działania 6.4. „Inwestycje w
produkty
turystyczne
o
znaczeniu
ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
W ramach projektu zostały zrealizowane
inwestycje:
• Marina Solna w Kołobrzegu,
• Marina Kamień Pomorski,
• SEJK Pogoń w Szczecinie,
• Jacht Klub AZS w Szczecinie,
• port jachtowy w Wapnicy,
• basen jachtowy w Wolinie,
• port jachtowy i przystań sezonowa
w Dziwnowie
• przystań jachtowa w Darłowie
• przystań jachtowa w Nowym Warpnie
Trwa jeszcze realizacja inwestycji na Wyspie Grodzkiej w
Szczecinie. Planowane zakończenie to 2015r. Pod koniec
2013 roku do projektu włączono także Centralny Ośrodek
Żeglarski w Trzebieży, niestety z powodu problemów
formalno-prawnych związanych z dzierżawą ośrodka
ostatecznie w roku 2014 inwestycja ta została wyłączona z
projektu.
W
ramach
wspólnych
działań
promocyjnych
wyprodukowano program telewizyjny zrealizowany przez
Telewizję Polską oddział w Szczecinie, który był
kilkukrotnie emitowany w kanale TVP Regionalna. Został
także wyprodukowany 16-minutowy film promocyjny oraz
30-sekundowy spot reklamowy. Spot był emitowany w TVP
Regionalna (łącznie ponad 160 emisji). Zarówno film oraz
spot dostępne są w serwisach internetowych Youtube oraz
Vimeo. Przeprowadzono także podróż studyjną dla 12
dziennnikarzy z Polski, Niemiec, Szwecji, Chorwacji,
Austrii i Danii. Zwiedzano mariny w Szczecinie, Kamieniu
Pomorskim, Wapnicy (Międzyzdroje), Kołobrzegu, Wolinie.
W efekcie ukazały się artykuły m.in. w takich pismach jak:
Technisches Magazin fur Segeln, Charter Horizonte,
Palstek - Technisches Magazin von Seglern für Segler, a
także obszerny reportaż w głównym kanale chorwackiej
telewizji państwowej.
PARTNERSTWO REGIONALNE JST I NGO NA RZECZ SEKTORA TURYSTYKI
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Pod koniec roku 2013 ZROT warz z Województwem Zachodniopomorskim i Forum Turystyki Regionów
przystapił do realizacji projektu POKL 5.4.2 pn. „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w
województwie zachodniopomorskim”. Projekt jest kolejnym działaniem skierowanym głównie do LOTów oraz
do wybranych organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki. Celem projektu jest opracowanie
wzorcowego modelu współpracy JST i NGO sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim oraz
systemu wsparcia i współdziałania tych podmiotów. Tak wzmocniona współpraca i partnerstwo przyczynią się
do zwiększenia wspólnych korzyści płynących z podejmowanych przez nich działań. Projekt będzie realizowany
do czerwca 2015r.
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W związku z realizacja projektu została
uruchomiony portal internetowy pod adresem
www.partnerstwo-zrot.pl. Zamieszczane są tutaj
informacje
dotyczące
samego
projektu,
wiadomości
o
projektach,
szkoleniach,
spotkaniach,
konferencjach,
konkursach
przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
oraz wszelkie inne informacje, które mogą być
przydatne przy prowadzeniu działalności przez
organizacje
pozarządowe.
Portal
został
wyposażony w udogodnienia dla osób z
upośledzeniem
wzroku.
Przepro-wadzono
konsultacje z Polskim Związkiem Niewidomych
Oddział
Zachodniopomorski
dotyczące
zastosowanych funkcjonalności. Portal został oceniony pozytywnie, zasugerowano jedynie drobne zmiany
dotyczące redakcji opisów ilustracji. W związku z powyższym wprowadzono niezbędne modyfikacje.
Nawiązano współpracę z trenerami i zorganizowano warsztaty dla międzysektorowego zespołu roboczego, na
których szczegółowo omawiano zasady obowiązujące w modelu współpracy administracji publicznej i
organizacji pozarządowych oraz niezbędne modyfikacje dotyczące dostosowania tego modelu do sektora
turystyki. Zorganizowano spotkania z lokalnymi organizacjami turystycznymi w Milenie, Bornem Sulinowie,
Karlinie, Złocieńcu i Darłowie, przeprowadzono dwie dwudniowe konferencje w dniach 12-13 lutego w
Koszalinie oraz 29-30 września w Szczecinie. Przeprowadzono szkolenia dla zespołu międzysektorowego oraz
organizowano spotkania Rady Turystyki Pomorza Zachodniego. Przygotowano i zatwierdzono regulamin
konkursu o wyróżnienie Gryf Turystyczny, który zostanie przeprowadzony w roku 2015. Zorganizowano także
dwudniowe szkolenie wyjazdowe (10-11 grudnia) dla uczestników projektu odbywające sie w trakcie FORUM
JST-NGO, które zostało zorganizowane przy Gremium Ekspertów Turystyki. Forum JST-NGO poświęcono
tematyce wyzwań społeczno-ekonomicznych we współczesnej turystyce, analizie przypadków i prezentacji
dobrych praktyk we współpracy JST i organizacji pozarządowych sektora turystyki, omawiano uwarunkowania
formalno-prawne współpracy JST i NGO. Przeprowadzono badania ankietowe mające wskazać potrzeby,
oczekiwania i stan współpracy ngo i jst, przeprowadzono audytu na miejscu, z uwzględnieniem badań
ankietowych i wywiadu Pogłębionego oraz przygotowano analizę ekspercką przeprowadzonych badań.
POMORSKI KRAJOBRAZ RZECZNY
Projekt partnerski realizowany przez Tourismus
Verband Vorpommern e.V. (lider) i ZROT (partner) w
ramach programu INTERREG IV A przyznano w roku
2010. Jego przedmiotem był rozwój turystyki
aktywnej (rowerowej i wodnej) na obszarach
Pomorza
Przedniego
(Niemcy)
i
Pomorza
Zachodniego (Polska), położonych poza pasem
wybrzeża. Ostatnim etapem projektu było
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
budowy ścieżki rowerowej od miejscowości
Kołobrzeg do miejscowości Karlino”. Koordynatorem
prowadzonych przez Zachodniopomorska Regionalną
Organizację Turystyczną działań w ww. zakresie na
mocy porozumienia z dnia 06.06.2012 był Związek
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W przygotowanym
opracowaniu zaprojektowano łącznie 32,72 km
ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych
wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na terenie
powiatów kołobrzeskiego i białogardzkiego. Trasa
ścieżki połączy Międzynarodowy Szlak Rowerowy
wokół Bałtyku - R-10 ze zrealizowanymi przez
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
ścieżkami po nasypie kolejki wąskotorowej.
Podróżujący ścieżkową turyści będą mieli możliwość
przesiąść się z roweru na kajak korzystając z zaplecza
na przystani kajakowej w Karlinie lub zwodować

kajaki w miejscu w którym ścieżka przecina rzekę
Parsętę w pobliżu miejscowości Kłopotowo w gminie
Dygowo.
W roku 2014 prowadzono ciągłą aktualizację witryny
internetowej oraz związanych z nią baz danych. W
ciągu roku opublikowano ponad 1500 informacji o
wydarzeniach na terenie Pomorza Zachodniego.
Poszerzono także dostępność opisów w języku
niemieckim poprzez publikacje nowych informacji.
Prowadzono promocje na targach imprezach
promocyjnych po stronie polskiej i niemieckiej (każdy
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z partnerów w swoim zakresie). oraz tzw. promocję
wewnętrzną tj. monitorowanie stron aktorów,
których dane opublikowane są na naszej stronie,
zapraszanie
do
aktywnego
korzystania
z
administrowania własnym profilem, przekazywania
materiałów opisowych i multimedialnych.
Sporządzono wymagane raporty oraz złożono
wnioski o płatność, które otrzymały wymagane
certyfikaty. W listopadzie 2014r. pracownicy
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
przeprowadzili w ZROT kontrolę projektu i
dokumentacji projektowej, sprawdzenia umów z
wykonawcami, realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego, wypełnienia obowiązku informowania
społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu
przez Unię Europejską, sprawdzenie zgodności
projektu z przepisami prawa polskiego i
wspólnotowego,
sprawdzenie
poprawności
archiwizacji dokumentacji. W wyniku kontroli
wydano informację pokontrolną na 24/14/INT-IV, w
której nie stwierdzono nieprawidłowości.
Niestety do końca roku 2014 ZROT nie otrzymał
pełnej refundacji środków wdanych na realizację
projektu. Z informacji przekazywanych przez lidera
oraz zaczerpniętych w sekretariacie technicznym
Euroregionu Pomerania wypłata zaległych środków
może nastąpić dopiero w roku 2015.

PARTNERSTWO ODRA
Kontynuowano
współpracę
w
ramach
projektu
Partnerstwo Odra. Projekt jest realizowany przez
regionalne organizacje turystyczne z województw
zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i
dolnośląskiego) oraz organizacje turystyczne lub rządy
Brandenburgii,
Saksonii,
Meklemburgii-Pomorza
Przedniego oraz Berlina. W roku 2014 koordynację
projektu prowadziła jeszcze firma Visit Berlin. W związku
ze zmniejszeniem finansowania tego projektu przez Senat
Berlina ograniczeniu uległy działania, które sprowadziły się
do:
• wznowienia mapy turystycznej wspólnego obszaru
turystycznego
• wznowienie kart do gry „Poznaj swojego sąsiada”
• zorganizowania wspólnego stoiska na targach ITB w
Berlinie oraz targach Tour Salon w Poznaniu
• przeprowadzenia prezentacji w regionach:
− Dolnośląski Karnawał Odrzański we Wrocławiu
(25.04.2014)
− Brandeburg Tag w Spremberg (05.-06.07.2014);
− Świnoujście Sail (15.-17.08.2014)
− 23. Berliner Reisemesse (20.-21.09.2014)
− Festival Dobrego Smaku w Poznaniu (14.17.09.2014
− Lubuskie Obchody Dnia Turystyki w Gorzowie Wlkp.
(16.10.2014)
− Dzień otwarty w Ambasadzie Niemiec w Warszawie
(20.09.2014)
• wspólnie z POT przygotowano prezentację dotyczącą
wspólnego obszaru turystycznego przeznaczona dla
polskich touroperatorów organizujących przyjazdy
turystów z zagranicy
Ponadto zorganizowano 3 spotkania robocze. Pod koniec
roku 2014 partnerzy podjęli decyzję, że od roku 2015
koordynacje projektu przejmuje Polska Organizacja
Turystyczna, natomiast finansowanie działań – ze względu na zaprzestanie finansowanie projektu przez Senat
Berlina - będzie się odbywać ze środków własnych wszystkich partnerów.
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IX. PATRONATY I WSPARCIE ZROT
W roku 2014 ZROT udzielił patronatów następującym wydarzeniom:
1. Festyn Turystyczny „Piknik nad Odrą”, Szczecin, 10-11.05.2014
2. X Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK, Kołobrzeg 16-18.05.2014
3. XX Festiwal Słowian i Wikingów, Wolin, 1-3.08.2014
4. Regaty Mistrzostw Europy w klasie SNIPE, Kamień Pomorski, 14-24 sierpnia 2014
5. Debata „Media a Turystyka”, Darłowko Wschodnie, 25-26 sierpnia 2014
6. Ogólnopolskie Spotkanie Słowian z Przewodnikami, Wolin, 27-28.09.2014
7. Projekt „AzPoMorze”, 1-30. 09.2014
oraz udzielił wsparcia finansowego oraz udostępnił materiały promocyjne następującym przedsięwzięciom
organizowanym w regionie:
1. X Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK, Kołobrzeg 16-18.05.2014
2. Ogólnopolskie Spotkanie Słowian z Przewodnikami, Wolin, 27-28.09.2014
3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rola ekoturystyki w funkcjonowaniu Euroregionów,
Szczecin, 4-6 grudnia 2014.

X. CZŁONKOWIE ZROT
1.

W TRAKCIE OSTATNIEGO ROKU DO ZROT ZOSTAŁO PRZYJĘTYCH 2 NOWYCH CZŁONKÓW:
1.
Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęcinie
2.
Golden Tulip Międzyzdroje Residence

2.

Z LISTY CZŁONKÓW ZROT WYKREŚLONO 7 CZŁONKÓW:
1.
Gmina Pełczyce
2.
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników
3.
Zachodniopomorski Oddział PTTK
4.
Zarząd Portu Morskiego Darłowo sp. z o.o.
5.
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP
6.
Event Factory s.c.
7.
Stepnicka Organizacja turystyczna „Nie tylko dla orłów”

Zarząd:

Waldemar Miśko
Prezes ZROT

Marek Migdal
Wiceprezes

Magdalena Bulikowska
Skarbnik ZROT

Zbigniew Andruszkiewicz
Członek Zarządu

Zbigniew Jagniątkowski
Członek Zarządu

Jacek Kozłowski
Członek Zarządu

Anna Mieczkowska
Członek Zarządu

Michał Sutyła
Członek Zarządu

Czesław Zdrojewski
Członek zarządu
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