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W poddziałaniu Wsparcie na zalesianie 2021 resort rolnictwa zamierza
wprowadzić zmiany, które dotyczą powierzchni objętej wsparciem.
Proponowana zmiana uzyskała już pozytywną opinię od Komitetu
Monitorującego PROW na lata 2014‒2020, dlatego zacznie obowiązywać od 15
marca br.
MRiRW zaproponował zmianę przepisów, która będzie polegać na zwiększeniu maksymalnej
powierzchni do której można uzyskać wsparcie na zalesianie 2021. Zwiększenie powierzchni wynika
z tego, że część rolników osiągnęła już próg zalesienia. Ile więc wyniesie powierzchnia po
zwiększeniu? Sprawdźmy!

Wsparcie na zalesianie 2021 ze zwiększoną powierzchnią
Propozycja resortu rolnictwa przewiduje zwiększenie limitu powierzchni z 20 do 40 ha.
Proponowana zmiana powierzchni – umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu
zalesieniowym, ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni – czytamy w rozporządzeniu.
Powyższa zmiana wynika z dwuletniego okresu przejściowego między PROW 2014- 2020,
a kolejnym okresem programowania. Ponadto, jak podaje MRiRW zwiększenie powierzchni wiąże się
z jeszcze jedną kwestią – Część beneficjentów już obecnie osiągnęła próg zalesienia‒ 20 ha i nie
może ubiegać się o pomoc w kolejnych latach. W związku z tym, wprowadzane zmiany dotyczące
zwiększenia powierzchni są uzasadnione.

Dodatkowy atut – korzystny wpływ zalesień na zmiany klimatu
Większa powierzchnia przeznaczona na wsparcie na zalesianie 2021 uwzględnia również korzystny
wpływ zalesień na zmiany klimatyczne i zwiększenie różnorodności biologicznej. Zaproponowane
rozwiązanie wpisuje się także w założenia wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Zwracają
one uwagę na ważną rolę ekosystemów leśnych wskazując – aby Unia Europejska mogła osiągnąć
neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych
w Unii Europejskiej i zwiększyć ich powierzchnię. Zaproponowana zmiana ma więc pozytywnie
wpłynąć na zwiększenie lesistości kraju. Również dlatego, że od 2004 r. prawie całość zalesień
niebędących własnością Skarbu Państwa realizuje się w ramach budżetu PROW.
Rozporządzenie w sprawie wsparcia na zalesianie ma wejść w życie od 15 marca br., Tego samego
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dnia rusza nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w 2021 r.
Więcej szczegółowych informacji o zmianach w poddziałaniu ,,Wsparcie na zalesianie 2021″ można
znaleźć w projekcie rozporządzenia MRiRW.
Czytaj więcej: Nabory PROW na początku 2021 – na co można otrzymać pieniądze? oraz Dopłaty
bezpośrednie 2021 – jakie zmiany planuje MRiRW?
Źródło: MRiRW
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