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Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  

  

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty
Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

  

od 30 czerwca 2008 r.

  

  

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z poźn. zmianami).

    

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników wraz z
instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl  oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

  

Stosownie do § 17 ww. rozporządzenia, wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się
osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego ARiMR.

  

Informacje na temat wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych
województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok
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2007 znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  (Średnia wielkość gospodarstwa).

  

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013
upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl  informacji określającej, że liczba 7200 złożonych
wniosków o przyznanie renty strukturalnej została przekroczona o 5%.

  

Informacje na temat działania „Renty strukturalne” można otrzymać w biurach powiatowych
ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl ) oraz pod numerem bezpłatnej
infolinii 0 800 38 00 84.

  

  

Źródło: www.arimr.gov.pl
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