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Wsparcie na las i na inwestycje leśne - końcowy termin!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 28 lipca 2020

Do końca tego tygodnia rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie z PROW
na posadzenie lasu. W ramach tego poddziałania producenci rolni mogą
otrzymać kasę na zalesienie, a także premię pielęgnacyjną i zalesieniową.
Wsparcie na las to nie jedyna pomoc, oprócz niej ARiMR od 3 sierpnia
uruchamia nabór na inwestycje leśne!

Kasa na posadzenie lasu – nabór wniosków do końca lipca!
Wsparcie na las i na inwestycje leśne skierowano do rolników, a konkretnie do właścicieli,
współwłaścicieli bądź współmałżonków właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Kasa
na zalesienie trafi na konto rolnika jeżeli działka przeznaczona pod las spełni określone warunki.
A mianowicie jej wielkość musi wynosić co najmniej 0,1 ha, a szerokość więcej niż 20 m.
Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją
naturalną średni wiek drzew, lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego
nie może przekroczyć 20 lat.

Wsparcie na las, a może premia pielęgnacyjna, lub zalesieniowa?
Pierwsze z nich – Wsparcie na zalesienie 2020 to jednorazowa płatność rekompensująca koszty
wykonania zalesienia i jego ochrony. Przyznawana jest w wysokości od 8 307 zł do 12 707 zł/ha.

Premię pielęgnacyjną rolnik otrzymuje natomiast przez okres 5 lat objętych zobowiązaniem.
Stawka powyższego wsparcia mieści się w przedziale od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.
Trzecia z form dotacji, a mianowicie premia zalesieniowa wypłacana jest przez 12 lat w okresie
objętym zobowiązaniem. W tym przypadku maksymalnie można otrzymać 1215 zł/ha.
Wsparcie na las kończy się 31 lipca, ale od 3 sierpnia rusza nabór na inwestycje
leśne, o czym wspominamy poniżej.

Wsparcie na las i inwestycje zwiększające odporność ekosystemów
leśnych
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Tak jak wspominaliśmy od 3 sierpnia do 11 września br. rusza nabór na kolejne leśne
poddziałanie!
W tym przypadku rolnicy mogą otrzymać pieniądze na inwestycje dotyczące:
przebudowy składu gatunkowego drzewostanu
zróżnicowania struktury drzewostanu
założenia remizy
czyszczenia późnego
przeprowadzenia zabiegów ochronnych przed zwierzyną
Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia na inwestycje leśne omawialiśmy w artykule –
Wsparcie odporności ekosystemów leśnych – nabór od 3 sierpnia!
Najnowsze informacje na temat wymienionych naborów można także znaleźć w Aktualnościach na
stronie ARiMR.
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