
 

 

 

Właściciele lasów mogą uzyskać pomoc 
finansową  z PROW 2014-2020   w ramach 
poddziałania „Wsparcie na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartość dla środowiska”                

Nabór wniosków rusza 2 maja i potrwa do 12 czerwca 2019 r. 

Nowy rodzaj pomocy uruchamiany w ramach PROW 2014-2020 ma na celu wsparcie 

inwestycji przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na 

drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Pomocą objęte są prywatne lasy w 

wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha. Wysokość dofinansowania zróżnicowana 

jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w których ma być realizowana.  

                                                                                                                                                       

Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i 

ich wartość dla środowiska, wraz z załącznikami, będzie można składać w biurze 

powiatowym ARiMR w Siemyślu. Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz 

wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 

 

Inwestycje mogą obejmować: przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez 

wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie lub dolesienie luk powstałych w wyniku 

procesu chorobowego w drzewostanie; zróżnicowanie struktury drzewostanu; założenie 

remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o 

dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie; czyszczenie późne rozumiane jako cięcia 

pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie oraz zabiegi ochronne przed zwierzyną.  

 

Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu – w zależności od wybranej inwestycji i 

przy nachyleniu terenu powyżej 12° – właściciel lasu może otrzymać nawet 14 213 zł/ha. 

Inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu to dopłaty rzędu od 4 610 zł/ha do 5 210 

zł/ha, a wysokość wsparcia na założenie remizy – 848 zł. Właściciele lasów, którzy zdecydują 

się na czyszczenie późne mogą otrzymać od 764 zł/ha do 917 zł/ha, z kolei inwestycja w 

zabiegi ochronne przed zwierzyną to dofinansowanie w wysokości nawet 1 488 zł/ha. 

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu 
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Posadź las –weź pieniądze          

z PROW: nabór wniosków           

od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. 

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel 

wsparcie z ARiMR. Wnioski o taką pomoc można składać w biurze powiatowm ARiMR w 

Siemyślu od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.  

Wnioski złożone przez zainteresowanych zostaną poddane ocenie, a 1 października zostanie 

podana do publicznej wiadomości lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.  

Wsparcie wypłacane jest w trzech etapach. Pierwszy - wsparcie na zalesienie, to jednorazowa 

płatność, która ma zrekompensować koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość zależy 

od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy 

leśnej. Przez pięć lat rolnik otrzymuje również premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat premię 

zalesieniową.  
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