
 
 

 

 

 

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH  

 PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” 
 

Samorząd Województwa Opolskiego informuje, iż w latach 2016-2018 zrealizował operacje pt.: 

• „Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-2018”,  

• „Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-2018” 

• „Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-

2018” 

• „Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-2018” 

 

Samorząd Województwa Opolskiego informuje, iż w latach 2018-2019 realizuje operacje pt.: 

• „Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem 

rocznym  w 2019r.” 

• „Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2018-2019” 

• Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2018-

2019” 

• „Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby PO RYBY 2014-2020 w 2019r.” 

 

Samorząd Województwa Opolskiego informuje, iż w latach 2019-2020 realizuje operacje pt.: 

• Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem 

rocznym  w 2020r. 

• Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w  2020r. 

• Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PO RYBY 2014-2020 w 2019-2020 r. 

• Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby PO RYBY 2014-2020 w 2019 i 2020r. 

 

 

 

CEL: 

Celem jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach 

Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym w 

przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.  

 

Planuje się, iż operacja spełni wymóg wymaga informowania potencjalnych beneficjentów, organizacji zawodowych, 

partnerów gospodarczych i społecznych, podmiotów zaangażowanych w propagowanie równości kobiet i mężczyzn oraz 

zainteresowanych organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się kwestiami środowiska naturalnego, 

o możliwościach oferowanych przez Program i zasadach uzyskania dostępu do finansowania w ramach programu, jak 

również informowania Beneficjentów o wkładzie Unii oraz ogółu społeczeństwa – o roli odgrywanej przez Unię 

w programie, a także przyczyni się do upowszechnianie wśród obywateli Unii roli i osiągnięć EFMR 

 

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Opolskiego 

 

Wyżej wymienione operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze”. 

 


