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Ochrona uprawy przed zwierzyną2)

Zabezpieczenie repelentami

Zabezpieczenie 3 palikami

Zabezpieczenie owczą wełną

PREMIA PIELĘGNACYJNA - 5 lat 2)

Na terenach o korzystnej konfiguracji

Na gruntach o nachyleniu powyżej 12o

Premia pielęgnacyjna dla upraw zakładanych w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne):
3)

Na terenach o korzystnej konfiguracji

Na gruntach o nachyleniu powyżej 12o

Premia pielęgnacyjna dla upraw zakładanych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej:
3)

Na terenach o korzystnej konfiguracji

Na gruntach o nachyleniu powyżej 12o

Zabezpieczenie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową
2)

         
powierzchnia (ha):

metry bieżące (mb):

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji
2)

Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12
o 2)

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek 

mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym
2)

Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12
o 
z wykorzystaniem sadzonek 

mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym
2)

Liściaste

WSPARCIE NA ZALESIENIE - płatność jednorazowa

Iglaste

powierzchnia powierzchnia

Zalesianie w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) 

na terenach o korzystnej konfiguracji
3)

 

Zalesianie w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12
o  3)

Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o korzystnej 

konfiguracji
3)

Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na gruntach o nachyleniu 

powyżej 12
o  3)

(dzień-miesiąc-rok)

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

....................................................................................................................

czytelny podpis wnioskodawcy

03. Data i podpis wnioskodawcy

PREMIA ZALESIENIOWA - 15 lat4)

Rolnik uzyskujący co najmniej 25% dochodu z rolnictwa

1)  
Należy wypełnić w przypadku, gdy powierzchnia zalesienia uległa zmianie w stosunku do powierzchni objętej zobowiązaniem.

2)  
Dotyczy schematu I – Zalesianie gruntów rolnych lub schematu II – Zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013).

3)  
Dotyczy  schematu II – Zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013).

4)  
Dotyczy schematu I – Zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007-2013).
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

DEKLARACJA powierzchni zalesionych w ramach pomocy na zalesianie 

(PROW 2007-2013)

01. Numer identyfikacyjny 

02. Numer i data decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie

I. POMOC NA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE
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