„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ
PROW 2014-2020
Samorząd Województwa Opolskiego informuje, iż realizuje operacje np.:


„Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020”,



„Organizacja i obsługa spotkań, grup roboczych i tematycznych dotyczących PROW 2014-2020”



„Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020”



„Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PROW 20142020”



„Koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PROW 20142020”



„Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020”



„Przeprowadzanie kontroli, audytów i zlecenie ekspertyz w zakresie działań PROW 2014-2020”



„Koszty remontów/modernizacji wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników
realizujących zadania PROW 2014-2020”



„Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników
realizujących zadania PROW 2014-2020”



„Zawieranie umów zleceń z osobami fizycznymi realizującymi zadania PROW 2014-2020”

 „Koszty eksploatacji samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań PROW 2014-2020”,
których 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 zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań
określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Samorząd Województwa Opolskiego informuje, iż realizuje operację pt. „Realizacja operacji w ramach dwuletnich
planów operacyjnych KSOW”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu
programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i
potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie
innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach
wiejskich.
Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów
wiejskich i o możliwościach finansowania a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie
pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na
terenach wiejskich a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.
Szczegółowy wykaz operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW dostępny jest na
portalu KSOW w zakładce dotyczącej województwa opolskiego – „Plan działania i plany operacyjne”:
http://opolskie.ksow.pl/pl/plan-dzialania-i-plany-operacyjne/plany-operacyjne.html
Wyżej wymienione operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZESTAWIENIE OPERACJI PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI
W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020
Samorząd Województwa Opolskiego informuje, iż zrealizował niżej wymienione operacje
podlegające refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:


Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w latach 2015-2017



Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW 2015-2017



Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników Schematu I 2015- 2017



Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników KSOW 2015- 2017



Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Schematu I PT PROW 20142020 w latach 2015-2017



Koszty funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW 2015- 2017



Koszty eksploatacji samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań PROW 2014-2020
oraz PROW 2007-2013 w latach 2015-2017



Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby PROW 2014-2020 w ramach działania Plan
komunikacyjny Planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanych
w latach 2015-2017



Realizacja planów operacyjnych KSOW w latach 2015-2017



Wymiana doświadczeń w ramach KSOW 2015-2017

Szczegółowy wykaz operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW
dostępny jest na portalu KSOW w zakładce dotyczącej województwa opolskiego – „Plan działania
i plany operacyjne”:
http://opolskie.ksow.pl/pl/plan-dzialania-i-plany-operacyjne/plany-operacyjne.html
Wyżej wymienione operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie"

