Ogłoszenie Prezesa ARiMR w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na
zalesienie w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2021 roku.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 8 ust. 2 i 3
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie
terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
poz. 585, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 r., poz. 182, j.t.) informuje, iż w dniach od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021
r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione
warunki przyznania tego wsparcia. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom
samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do kierownika biura powiatowego
Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.
Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie może być złożony osobiście lub przez upoważnioną
osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041, j.t.). Ponadto na podstawie art. 42 b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosek
o przyznanie wsparcia na zalesienie wraz z załączoną dokumentacją może być złożony w formie
dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.).
Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie złożony w formie dokumentu elektronicznego
na elektroniczną skrzynkę podawczą, powinien:
1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.
Wnioski oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w następującym formacie:
JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust.
1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Prezes Agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na
zalesienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,
informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie w województwie mazowieckim i
łącznie w pozostałych województwach.
Informacje na temat poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” można
otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej
infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i
www.gov.pl/web/rolnictwo/.

