Poddziałanie 8.1

Wsparcie na zalesianie
i tworzenie terenów zalesionych
objęte PROW 2014-2020
Pomoc w ramach poddziałania udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne (użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną), o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczącego szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.
Grunty muszą być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, zalesianie tych gruntów nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku
braku tego planu oraz tego studium przedmiotowe grunty powinny być przeznaczone do zalesienia
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Z pomocy może skorzystać rolnik (osoba fizyczna i prawna), jeżeli:
1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który
może być wykorzystany do ubiegania się o tę pomoc,
2. jest właścicielem/współwłaścicielem gruntu przeznaczonego do zalesienia lub właścicielem jest jego
małżonek.
Pomoc jest przyznawana do gruntów położonych poza:
1. obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.), chyba,
że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań
ochronnych tych obszarów, a w przypadku braku sporządzenia tych planów - gdy planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
2. obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich
otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.
O przyznanie pomocy z tytułu wsparcia na zalesienie, mogą ubiegać się również jednostki samorządu
terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Rolnik może otrzymać pomoc do powierzchni nie większej niż 40 ha w całym okresie trwania
PROW 2014-2020.

W ramach poddziałania rolnik może otrzymać następujące 3 formy pomocy:
1. Wsparcie na zalesienie - płatność za poniesione koszty wykonania zalesienia oraz ewentualnych
poprawek w drugim roku, wypłacane jest jednorazowo w pierwszym roku zalesienia, w wysokości od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha (w zależności od gatunków drzew, ukształtowania terenu,
charakterystyki gruntów – grunty erozyjne). W ramach wsparcia można uzyskać również środki
na wykonanie ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenie drzewek 3 palikami (1 132 zł/ha).
2. Premia pielęgnacyjna - płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, wypłacana jest corocznie
przez 5 lat, w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu,
charakterystyki gruntów – grunty erozyjne oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną).
W ramach premii pielęgnacyjnej można uzyskać również środki na ochronę wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha).
3. Premia zalesieniowa - płatność za utracone dochody z działalności rolniczej, wypłacana jest
corocznie przez 12 lat do gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona
działalność rolnicza, w wysokości 1 215 zł/ha.
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania płatności bezpośrednich do zalesionych gruntów, które
zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.
Pomoc przyznawana jest według kolejności ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów.
Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części:
1.

zlokalizowane są na korytarzach ekologicznych położonych na obszarze Natura 2000 określonych
w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - 14 pkt,

2.

zlokalizowane są na obszarach zagrożonych erozją wodną - 12 pkt,

3.

przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych -10 pkt,

4.

są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12° - 8 pkt,

5.

przylegają do lasu lub obszaru zalesionego – 7 pkt,

6.

położone są na glebach V, VI lub VIz klasy bonitacyjnej - 6 pkt,

7.

położone są na obszarach ONW określonych w PROW 2007-2013 – 5 pkt,

8.

położone są w województwie o lesistości poniżej 30% - 4 pkt.

Pomoc mogą uzyskać beneficjenci, których wnioski uzyskają minimalnie 6 pkt. W pierwszej kolejności
pomoc przysługuje tym beneficjentom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów.
Pomoc udzielana jest do gruntów, dla których nadleśniczy sporządził plan zalesienia, na podstawie
dokumentacji dołączonej do wniosku o jego sporządzenie.
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków
tj. od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania można uzyskać w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz znaleźć na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl.

