Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

PIKNIK RODZINNY – EUROPEJSKA MAJÓWKA w Szczecinie
Tegoroczny pierwszy dzień maja okazał się nie tylko świętem pracy, ale także świętem
europejskim. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej. Z tej okazji
dla mieszkańców Pomorza Zachodniego zarówno w Szczecinie jak i innych miastach,
gminach i powiatach zorganizowano wiele imprez i różnych akcji. Te największe, regionalne,
pn. „Europejska Majówka”, miały miejsce na szczecińskich Jasnych Błoniach. Patronat
honorowy nad regionalnymi obchodami tej rocznicy w naszym województwie objął Marszałek
Olgierd Geblewicz.
Stowarzyszenie „Sieja” wraz z innymi zachodniopomorskimi lokalnymi grupami rybackimi
uczestniczyło w tym wydarzeniu. Naszym celem była promocja najciekawszych miejsc
i atrakcji związanych z turystyką obszaru sieci zachodniopomorskich grup rybackich oraz
zrealizowanych projektów w ramach PO RYBY 2007-2013. „Europejska Majówka” z okazji
10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej była dobrym miejscem do prezentacji
osiągnięć grup rybackich i projektów zrealizowanych/realizowanych przez beneficjentów w
ramach wdrażania unijnego Programu Operacyjnego Ryby.
Obok namiotu grup rybackich zlokalizowana była stała scenografia, którą
tworzyły
eksponaty, repliki i zabytki morskie pochodzące z Rybackiej Sali Tradycji w Reducie Solnej w
Kołobrzegu oraz miała miejsce „Piracka przygoda” - animacje dla dzieci i dorosłych. Na
stoisku na odwiedzających czekały liczne atrakcje promujące Program Operacyjny RYBY
2007-2013, m.in. gadżety, foldery, ulotki i gra „Koło Fortuny”, która w sposób ciekawy,
zabawny poprzez pytania i nagrody przekazała uczestnikom wiadomości o grupach
rybackich i Programie Operacyjnym RYBY. Zwieńczeniem konkursu było wręczenie na
scenie nagród głównych przez Marszałka Jarosława Rzepę. Na wszystkich odwiedzających
stoiska grup rybackich czekała, w ramach popularyzacji spożycia ryb i zdrowego stylu
odżywiania, darmowa degustacja ryb a czas umilały m.in. występy zespołów: Jarzębiny,
Ławica, Bursztyn oraz 16-ty Południk, zaproszonych przez grupy rybackie.
Ramowy program „Majówki Europejskiej” był niezwykle bogaty i wypełniał cały
pierwszomajowy dzień. Ponad 100 wystawców i beneficjentów funduszy europejskich
pokazało swoje projekty współrealizowane w oparciu o fundusze pomocowe programów
unijnych. Każdy z uczestników odwiedzających w tym dniu szczecińskie Jasne Błonie mógł
w pewnym stopniu sprawdzić, jaka jest skala zmian, które zaszły na Pomorzu Zachodnim
dzięki członkostwu w Unii Europejskiej
Stoisko Zachodniopomorskich Lokalnych Grup Rybackich było doskonałym elementem
promocji zarówno dorobku grup rybackich działających na terenie województwa
zachodniopomorskiego jak też elementem promocji Osi Priorytetowej 4 Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” i obszarów objętych lokalnymi strategiami.

