Szansa na dofinansowanie dla rolników poniżej 40 roku życia – trwa nabór wniosków
do programu Młody Rolnik 2020
Nowy rok otwiera zupełnie nowe możliwości, przed młodymi rolnikami z całej Polski. Rozpoczął się
nabór wniosków o dofinansowanie z programu Młody Rolnik 2020. Wsparcie otrzymają
zakwalifikowani beneficjenci, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia. W tym roku wynosi ono aż do
150 tys. zł.
Rolnictwo to trudna sztuka, a Ci którzy ją realizują zmagają się z wieloma przeciwnościami. To właśnie
dlatego marka STEYR od lat proponuje rozwiązania, które maksymalizują komfort i wydajność pracy
w gospodarstwie. Zapewniamy najwyższą jakość i wspieramy tych, którzy tworzą przyszłość rolnictwa
w Polsce. Stawiamy na nowoczesność, innowacje i nieustający rozwój – to dlatego tak dobrze
rozumiemy się z młodym pokoleniem.
Program Młody Rolnik to szansa na udaną inwestycję w przyszłość, a także realizację wysoko
postawionych celów. Wsparcie finansowe to cenna pomoc dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z rolnictwem, a także zachęta do podjęcia wyzwania jakim jest samodzielne prowadzenie
gospodarstwa. Wszystkich, którzy chcą poznać ofertę marki STEYR, a także zapoznać się z
możliwościami jakie otwierają najnowocześniejsze rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z
autoryzowanymi Dealerami.

***
More information about STEYR tractors is available on the internet at www.steyr-traktoren.com.
STEYR has been synonymous with leading technology and high-quality machinery for more than 70 years. Its premium
Austrian-built tractor range focuses on outstanding comfort and precision operation, using proven technical innovations
to maximise productivity for operators in the agricultural, forestry and municipal sectors. STEYR customers are backed
up by first-class support from STEYR’s professional and highly experienced network of dealers. More information on
STEYR products and services can be found online at www.steyr-traktoren.com.
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