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[ARIMR]: Webinarium zwi?zane z rolnictwem
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako wspó?organizator wraz z Parlamentarnym
Zespo?em ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsi?biorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim
jest bezp?atne webinarium po?wi?cone tematyce zwi?zanej z rolnictwem.
Webinar pod patronatem:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka
- Pose? na Sejm RP pani Agnieszki Soin
Webinarium odb?dzie si? w dniu: 25 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.
Link do e-seminarium udost?pniony zostanie na stronie ARiMR.
Planowana tematyka poruszana przez ARiMR b?dzie obejmowa? pe?en wachlarz informacji
istotnych dla mieszka?ców wsi, a w szczególno?ci :
-Modernizacja gospodarstw rolnych – inwestycje w produkcj? prosi?t (obszar A)
i obszar nawadnianie w gospodarstwie
- Premie dla m?odych rolników
- Restrukturyzacja ma?ych gospodarstw
- Premie na rozpocz?cie dzia?alno?ci pozarolniczej
- Dop?aty bezpo?rednie i obszarowe z PROW za 2022 rok
- Pomoc dla pszczelarzy
Zale?y nam, aby jak najwi?cej mieszka?ców terenów wiejskich z Dolnego ?l?ska skorzysta?o z
oferty, jak? nios? unijne dotacje przeznaczone nie tylko na rozwój gospodarstw rolnych, ale tak?e
przedsi?biorczo?ci.
Wobec powy?szego, wyra?amy nadziej?, ?e oka?? nam Pa?stwo wsparcie przy??czaj?c si?
aktywnie do naszej inicjatywy.
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Osoby, które chc? wzi?? w nim udzia?, mog? zrobi? to korzystaj?c z linków, które znajduj? si? na
stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/webinar
W webinarium mo?na wzi?? udzia? poprzez aplikacj? MS TEAMS , przegl?dark? internetow? lub w
Biurach Powiatowych ARiMR
Dzi?kujemy za pomoc i wsparcie w dotarciu z informacj? do jak najwi?kszej liczby osób zwi?zanych
z rolnictwem oraz wszelkich zainteresowanych.
Poni?ej, klikaj?c link mo?na szybko sprawdzi? gdzie dok?adnie mieszcz? si? Biura ARiMR w
powiatach województwa dolno?l?skiego (linki do mapy dojazdu)
BP Boles?awiec - https://tiny.pl/92lxm
BP Dzier?oniów - https://tiny.pl/92lx3
BP G?ogów - https://tiny.pl/92lxd
BP Góra - https://tiny.pl/92lxs
BP Jawor- https://tiny.pl/92lmt
BP Jelenia Góra - https://tiny.pl/92lm5
BP Kamienna Góra - https://tiny.pl/92lmz
BP K?odzko - https://tiny.pl/92lg7
BP Legnica - https://tiny.pl/92lgn
BP Luba? - https://tiny.pl/92lg2
BP Lubin - https://tiny.pl/92lgz
BP Lwówek ?l?ski - https://tiny.pl/92lg3
BP Milicz - https://tiny.pl/92ltm
BP Ole?nica/Syców - https://tiny.pl/92ltw
BP O?awa - https://tiny.pl/92lt1
BP Polkowice - https://tiny.pl/92lt2
BP Strzelin - https://tiny.pl/92ltb
BP ?roda ?l?ska - https://tiny.pl/92lws
BP ?widnica - https://tiny.pl/92lwz
BP Trzebnica - https://tiny.pl/92lcm
BP Wa?brzych - https://tiny.pl/92lc9
BP Wo?ów - https://tiny.pl/92lc5
BP Wroc?aw/Paprotna - https://tiny.pl/92lcl
BP Z?bkowice ?l?skie - https://tiny.pl/92lcn
BP Zgorzelec - https://tiny.pl/92lc2
BP Z?otoryja - https://tiny.pl/92lcs
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