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Agencja Rynku Rolnego informuje:
Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z
ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych(Dz. U. z
2016 r. poz. 141). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku
Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu
opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. Wniosek o udzielenie wsparcia
będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl. Wsparcie udzielane będzie na
wniosek producenta mleka lub producenta świń, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora
oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta
w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia,
tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia
30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz.
Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25). Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia ARR będzie weryfikowała
informacje zawarte we wnioskach oraz ustalała pozostałe dane niezbędne do określenia wsparcia w
ramach przedmiotowego mechanizmu na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i
siedzib stad tych zwierząt (IRZ), administrowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z danymi zawartymi w ww. rejestrze w powiatowych biurach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl lub w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie,
Al.J.Piłsudskiego 32, tel.17/864-20-27 wew.16,17 lub 27. Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR Rzeszówinformacja: Gmina Ustrzyki Dolne Skomentuj to na FORUM DYSKUSYJNYM
Wydawca
portalu ustrzyki.pl nie ponosi
odpowiedzialności
za
treść
komentarzy
zamieszczanych przez użytkowników.
Osoby
zamieszczające
wypowiedzi
naruszające prawo lub
prawem
chronione
dobra osób
trzecich mogą
ponieść z
tego
tytułu
odpowiedzialność
karną lub
cywilną.

http://ustrzyki.pl

Kreator PDF

Utworzono 25 June, 2019, 10:58

