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Szanawni Paiskvo!

W adpawiedzi na problemy zwiqza*e z zapewnieniem odpowiedniego dastgpu do sprzgtte
kouputerowego dla rodzin o niskich dochodaeh prowadzqcych gospadarsrwo rorne, w tyrn ich
dzieci, zaproielrtowana zosrara pomac pokgai4cq na daJinansowaniu kaszt,w takiego sprzgtu,
kwotq do wysokoici 1.s00 zt prz-vznawanq rodzinie, kt6ra spelni okreslone warunki.

w zwiqzku z tym, 2e czas na zroienie wniosku jest ogranitzony terrninem do 3{ grudnia 2020
roku, koniecznejest szerokie rozpowszechnienie infarmaeji o dostgpnym wsparciuJinawawym
wirdd grapy docelowej tck, aby jak nejwigcej rodzin moglo skarzystai z pamocy.

Serdecznie zachgcam Pcisf,ya do aktywnega wlqczenia sig w kampanip informac-ujnq i jak
najszersze informowanie o moiliwoici skotAtstania z dafinansawanta.

Uprzelnie proszg a zamieszczanie na Panstwa stlonie internetowej plakatu lub banertt
inlbrnaeyjnego wraz z krdtkim opiseu (nateria$ przesyrarn w zargczeniu). proszg r6wniei,
w miarg moi[iwoici, o w2drukowanie plakatu i zanieszczenie go na dostgpnyck tabricsch
ogloszei i innych noinikach idormacji.

Dzigki Pafistwa zaangaiawaniu ,aigcej rodzin bgdzie miaro szansg skauystat ze wsparcia,
ktorego celem.iest zwigkszenie dostgpu do usrug cy/rowyeh w go,rpodarsfwach rornych jui dzii,
a w ptzyszloici rozwdj spo{eczefistwa cyfrawego na abszarach wiejskich.

Z wyrazatni szacunla4
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Komunikal na stron? internelowq

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadz4ca gospodarstwo rolne, w sklad kt6rej wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku

szkolnym, kt6re nie ukoriczyty l8-ego roku zycia moils ubiegai sig od dofinansowanie zakupu

komputera stacjonamego lub przeno6nego do lwoty I 500 zl.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera mozrra sklada6 do Biur Powiatowych Agencji

Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby m6c ubiega6 sig o pomoc:

) l4czny doch6d uzyskany przez rodzic6w w 2019 r., podzielony na rodzic6w i dzieci w wieku

do l8 lat nie mo2e przekraczat w przeliczeniu na osobg I 200 zl miesigcznie;

F rodzina nie otrzymala w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze Srodk6w

publicmych lub Srodk6w organizacji pozarz4dowych lub zwrotu koszt6w lub dofinansowania
ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu nalezy dol4czyi: kopie decyzj i ustalaj4cych wymiar podatku

rolnego na 2019 r. orazkopie zeznan podatkowych za 2019 r., w przypadku uryskania dochodu z innych

2r6del.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 3l marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie okrerilona na podstawie wniosk6w, kt6re
zostanq zloZone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacj i i Modemizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia
2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturg w mniejszej kwocie to zwr6ci r62nic9

ARiMR, je5li wcale nie dostarczy faktury to zwr6ci calq kwotg.

Szczeg6lowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy bgd4 zamieszczone na stronie
internetowej ARiMR pod adresem: rvr.vw.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: ! 13ze rozporzqdzenia Rady Ministr|w zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprcrwie

szczeg6lowego zakresu i sposobdw realizacji niekt6rych zadafi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
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5z€zeg6lowe inf ormacje
na temat zasad pazyznawania
pomocy znajdziesz na stronie:






