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ARiMR: 15 i 16 lipca – ogólnopolski webinar – Dotacje dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds.
Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które
odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby
umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim
udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie webinarium eksperci z ARiMR opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na
inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" – nabór trwa do 19 sierpnia. W e-
spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do
rolników. Szczegółowa agenda webinarium znajduje się na stronie Agencji.

15 lipca w godzinach porannych podany zostanie adres skrzynki e-mail, za pośrednictwem
której będzie można zadawać pytania ekspertom biorącym udział w webinarium.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w
webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam
uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-
spotkaniu. Uprzejmie informujemy, że ze względu na obostrzenia spowodowane covid-19
liczba rolników, którzy będą mogli wziąć udział w webinarium stacjonarnie jest
ograniczona.

Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

 

 

Z poważaniem



 

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.07.2021
Data modyfikacji : 15.07.2021
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Renata Czyż

Osoba modyfikująca informację:
Renata Czyż

Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

http://www.arimr.gov.pl/
https://bip.radom.pl/ra/rejestr/54468,dok.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/55354,Od-28-wrzesnia-2021-r-ARiMR-bedzie-przyjmowala-wnioski-o-dofinansowanie-w-ramach.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/55354,Od-28-wrzesnia-2021-r-ARiMR-bedzie-przyjmowala-wnioski-o-dofinansowanie-w-ramach.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/54365,Rozporzadzenie-Wojewody-Mazowieckiego-Nr-21-z-dnia-1-lipca-2021-r-zmieniajace-ro.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/54365,Rozporzadzenie-Wojewody-Mazowieckiego-Nr-21-z-dnia-1-lipca-2021-r-zmieniajace-ro.html

