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Las zamiast pola, czyli dotacje na zalesienie gruntów rolnych w ramach PROW
Od 1 sierpnia do 30 września br. rolnicy mogą składać wnioski o dotację na zalesienie gruntów rolnych.
Dofinansowanie na ten cel będzie udzielane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Ze względu na rodzaj gruntów będących przedmiotem zalesienia program zalesieniowy został podzielony na dwa schematy. W
ramach pierwszego schematu, który dotyczy zalesienia gruntów rolnych, już teraz rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Schemat drugi dotyczy zalesienia gruntów innych niż rolne. O dotację w ramach tego schematu rolnicy będą mogli ubiegać się
na początku 2008 roku.
„W nowym PROW jest trzykrotnie więcej pieniędzy na ten cel niż w latach 2004-2006” – podkreślił Leszek Droździel, prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W ramach schematu pierwszego na zalesianie gruntów rolnych
przeznaczono ponad 653 mln euro z budżetu PROW na lata 2007-2013. Znaczną część tej kwoty, tj. ponad 522 mln euro
stanowią środki unijne, pozostała cześć pochodzi z budżetu państwa.
Na założenie lasu rolnik może uzyskać dotację w wysokości od 4620 zł do 13020 zł, natomiast na jego pielęgnację od 970 zł
do 2060 zł. Dodatkowo wypłacana będzie coroczna premia zalesieniowa w wysokości 1580 zł. Aby uzyskać takie
dofinansowanie grunty rolne muszą być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku takiego planu, zalesienie gruntu musi być zgodne z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Obligatoryjnie, grunt rolny będący przedmiotem zalesienia musi być własnością lub
współwłasnością wnioskodawcy. Powierzchnia gruntu powinna wynosić co najmniej 0,5 ha, natomiast jego minimalna
szerokość to 20 m. Jedynie w przypadku działek graniczących z lasem ich szerokość może być mniejsza niż 20 m.
Dofinansowania na zalesienie nie można uzyskać do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.
Wnioski o dotację na zalesienie gruntów rolnych należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad udzielania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.
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