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Płatności bezpośrednie – PS WPR 2023-2027

Planowane interwencje



podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności - zastąpi jednolitą płatność obszarową;
brak redukcji płatności (cappingu); szacunkowa stawka: ok. 118 EUR/ha;



uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności - dla gospodarstw
posiadających od 1 ha do 300 ha [obecnie wszystkie z wyjątkiem gosp. 1-3 ha]; do powierzchni
maksymalnie 30 ha [obecnie maks. do 27 ha]; wyższa pula środków – 11,57% [obecnie 8,3%];
szacunkowa stawka: ok. 40 EUR/ha;



uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników - brak limitu powierzchniowego [obecnie 50
ha]; wymóg posiadania wykształcenia na poziomie ponadpodstawowym lub posiadania 3-letniego stażu
pracy w rolnictwie; szacunkowa stawka: ok. 60 EUR/ha;



wsparcie dochodów związane z produkcją - w tych samych 13 sektorach, co obecnie: młode bydło,
krowy, owce, kozy, rośliny strączkowe na ziarno, rośliny pastewne, chmiel, buraki cukrowe, ziemniaki
skrobiowe, pomidory, truskawki, len, konopie włókniste.




przejściowe wsparcie krajowe, oraz
programy na rzecz klimatu i środowiska – ekoschematy

Rolnik aktywny zawodowo

I.

Rolnik, którego kwota płatności bezpośrednich za rok poprzedni nie przekracza 5 tys. EUR i który nie prowadzi żadnej z
działalności wymienionej na negatywnej liście.

II.

W przypadku, gdy kwota płatności bezpośrednich przekracza 5 tys. EUR, rolnik jest uznawany za aktywnego jeżeli:
1) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) działalność rolnicza tego rolnika została
wskazana jako główna, lub
2) dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną
działalność gospodarczą, lub

3) udokumentuje, że:
• jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub
• roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej.
Lista negatywna – za rolników nieaktywnych, co do zasady, uznawane będą podmioty:
1. administrujące portami lotniczymi
2. administrujące wodociągami
3. administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
4. świadczące usługi przewozu kolejowego
5. świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

Płatności związane z produkcją
Zmiany w płatności do młodego bydła i w płatności do krów (w odniesieniu do obecnej perspektywy):
od 2023 r. posiadanie co najmniej 3 szt. zwierząt, z wyjątkiem woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego - 1 szt. (obecnie jednolicie dla całego kraju - posiadanie co najmniej 3 szt.)

Szacunkowa wysokość wsparcia (średnia z lat 2023-2026) wyniesie:
ok. 96 EUR/szt. w przypadku płatności do krów

ok. 26 EUR/szt. w przypadku płatności do owiec

ok. 75 EUR/szt. w przypadku płatności do młodego bydła

ok. 11 EUR/szt. w przypadku płatności do kóz

ok. 301 EUR/ha w przypadku płatności do buraków cukrowych

ok. 435 EUR/ha w przypadku płatności do chmielu

ok. 204 EUR/ha w przypadku płatności do roślin strączkowych na ziarno

ok. 29 EUR/ha w przypadku płatności do konopi włóknistych

ok. 550 EUR/ha w przypadku płatności do pomidorów

ok. 271 EUR/ha w przypadku płatności do truskawek

ok. 249 EUR/ha w przypadku płatności do ziemniaków skrobiowych

ok. 103 EUR/ha w przypadku płatności do roślin pastewnych

ok. 101 EUR/ha w przypadku płatności do lnu

Przejściowe wsparcie krajowe
Dwa instrumenty wsparcia:
✓ Uzupełniająca Płatność Podstawowa (UPP):
•

przyznawana na takich samych zasadach jak w 2022 r. (UPP została przywrócona w kampanii 2022 r.);

•

finansowana z budżetu krajowego - planuje się przeznaczyć 400 mln zł rocznie;

•

będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na GO, w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin
wysokobiałkowych oraz do GO, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (warunkiem jest dokonanie zasiewu w
celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszanie lub przyoranie masy roślinnej);

•

w ramach płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni;

•

służy realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu
dla polskiej wsi.

✓ Płatność niezwiązana do tytoniu – nowy okres referencyjny – co do zasady 2018 r. W przypadku, gdy rolnicy byli wpisani
do rejestru KOWR w 2018 r., ale nie zawarli umowy/nie mogą wykazać produkcji w 2018 r. płatności będą przyznawane
proporcjonalnie do produkcji w 2017 r. (obecnie 2005 r. lub 2006 r.)
 Płatność będzie wdrażana na podstawie przepisów unijnych dotyczących tzw. Przejściowego Wsparcia Krajowego (PWK). Zgodnie z tymi przepisami, warunki
przyznania PWK mają być identyczne jak te, które zostały zatwierdzone przez KE w odniesieniu do 2013 r. , co oznacza, że UPP będzie przyznawana na takich
samych warunkach, jak w 2013 r.
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Poziom wymagań

Schemat Zielonej Architektury WPR

Warunkowość
Warunkowość - podstawowy, obowiązkowy element nowej Zielonej Architektury
✓ Większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne.
✓ Łączy obecne wymogi zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności (w skład której
wchodzą normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – normy DKR
i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania – wymogi SMR).
✓ Uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia od zapewnienia przez beneficjentów zgodności
z podstawowymi normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt (tak jak obecna
zasada wzajemnej zgodności).
✓ Co do zasady 3% zmniejszenia kwoty płatności - tak jak obecnie w zasadzie wzajemnej
zgodności,

✓ Baza do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań (takich
jak: ekoschematy, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, i in.).

Warunkowość

Podstawa prawna: załącznik III do rozporządzenia w sprawie planów strategicznych

Wskazuje normy (DKR) i wymogi (SMR) w podziale na główne obszary
oddziaływania:
1.
2.
3.

Klimat i środowisko (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, woda,
gleba, bioróżnorodność)
Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (bezpieczeństwo
żywności, środki ochrony roślin)
Dobrostan zwierząt

Obszar: klimat i środowisko (1)
➢ Zmiana klimatu (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej)
DKR 1. Utrzymywanie TUZ w oparciu o stosunek powierzchni TUZ do powierzchni UR na poziomie
krajowym. Wskaźnik ten nie zmniejsza się o więcej niż 5% w porównaniu z rokiem referencyjnym 2018
[Mechanizm analogiczny jak obecnie w ramach zazielenienia].
DKR 2. (NOWA) Ochrona terenów podmokłych i torfowisk od 2025 r. [Zakaz przekształcania i zaorywania
wyznaczonych obszarów podmokłych i torfowisk]

DKR 3. Zakaz wypalania gruntów rolnych [Norma bez zmian].

➢ Woda
DKR 4. Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych (zakaz stosowania nawozów i śor w
odległości co najmniej 3 m od wód powierzchniowych)

SMR 1. (NOWY) – Ramowa Dyrektywa wodna (Wymogi dotyczące kontroli pozwoleń na pobór
i piętrzenie wód) i SMR 2. Dyrektywa Azotanowa (Przestrzeganie wymogów dotyczących stosowania i
dawkowania nawozów zawierających azot oraz sposobów przechowywania nawozów naturalnych)

Obszar: klimat i środowisko (2)
➢ Gleba (jakość i ochrona)
DKR. 5 Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc pod uwagę
nachylenie terenu
Właściwe gospodarowanie na GO położonych na stokach o nachyleniu ≥ 20% (nie wykorzystuje się pod
uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku, nie utrzymuje się jako ugór czarny w
okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego).
DKR 6. Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach
Utrzymanie okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego na co najmniej 30%
GO w gospodarstwie w całym kraju lub prowadzenie systemu uprawy bezorkowej lub pasowej.
DKR 7. Zmianowanie upraw lub inne praktyki mające na celu zachowanie potencjału gleby, w tym
dywersyfikacja upraw.
Gospodarstwa zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na GO, przy czym uprawa
główna nie może zajmować więcej niż 65% GO, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej
niż 90% GO. Wyłączenie gospodarstw do 10 ha GO.

Obszar: klimat i środowisko (3)
➢ Różnorodność biologiczna i krajobraz (ochrona i jakość)
SMR 3 i SMR 4 – dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa; przestrzeganie wymogów PZO i PO
DKR 8:
• Zachowania elementów krajobrazu [Kontynuacja: Obowiązek zachowania drzew - pomników przyrody, oczek
wodnych o pow. do 100 m2, rowów do 2 m szer.]
• Zakazu przycinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych
[Kontynuacja: Zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okresie 15 kwietnia – 31 lipca (nie dotyczy drzew
owocowych, wierzb i zagajników o krótkiej rotacji)]
•

Minimalny udział powierzchni GO wykorzystanych na obiekty/obszary nieprodukcyjne lub międzyplony lub
uprawy wiążące azot uprawiane bez śor.:

(i) minimum 4% GO na obiekty lub obszary nieprodukcyjne LUB
(ii) co najmniej 7% w przypadku jeśli do wypełniana normy wykorzystywane są międzyplony lub uprawy wiążące azot,
uprawiane bez śor – z tego co najmniej 3% powierzchni GO stanowią obszary lub obiekty nieprodukcyjne lub
grunty ugorowane) LUB
(iii) jeśli rolnik podejmie w ekoschemacie zobowiązanie dotyczące przeznaczenia co najmniej 7% GO w gospodarstwie,
minimalny udział GO w go spodarstwie na ob s zary i obiekty nieprodukcyjne w ramach normy DKR 8
zos taje obniżony do 3%.
Wyłączenie gospodarstw do 10 ha GO.

DKR 9 Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000

Obszar: klimat i środowisko (4)

Element EFA

WSPÓŁCZYNNIK
KONWERSJI

WSPÓŁCZYNNIK
WAŻENIA

OBSZAR EFA
(po zastosowaniu obu
współczynników)

nie dotyczy

1

1 m²

nie dotyczy

1,5

1,5 m²

5
20

2
1,5

10 m²
30 m²

nie dotyczy

1,5

1,5 m²

5

2

10 m²

nie dotyczy
5
6

1,5
2
1,5

1,5 m²
10 m²
9 m²

6

1,5

9 m²

(m/ drzewo do m²)
Grunty ugorowane (na 1m²)
Grunty ugorowane z roślinami
miododajnymi (na 1 m²)
Elementy krajobrazu:
Żywopłoty/ pasy zadrzewione ( na 1m)
Zadrzewienia pojedyncze (na drzewo)

Zagajniki śródpolne (na 1m²)
Zadrzewienie liniowe ( na 1m)
Oczka wodne ( na 1m²)
Rowy ( na 1m)
Strefy buforowe i miedze śródpolne ( na 1m)

Pasy gruntów kwalifikujących się do
płatności wzdłuż obrzeży lasu (na 1m) bez
produkcji

Obszary: Zdrowie publiczne, zwierząt i roślin
oraz Dobrostan zwierząt
➢

Obszar: Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (bezpieczeństwo żywności,
środki ochrony roślin) oraz Obszar: Dobrostan zwierząt
Dodano SMR 8 (NOWY) – Dyrektywa 2009/128 na rzecz zrównoważonego stosowania
pestycydów (Wymogi dotyczące ograniczeń w stosowaniu śor na obszarach chronionych m.in.
na terenie parków narodowych, obszarach Natura 2000, strefach wody do poboru, strefach
ochrony siedlisk oraz wymogi dotyczące postępowania z opakowaniami po śor, resztkami
cieczy użytkowej po zabiegu, czy też unieszkodliwianiem niewykorzystanych śor).
Usunięto z zakresu warunkowości wymogi SMR dotyczące:

✓

Identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) w zakresie: świń (Dyrektywa 2008/71/WE), bydła
(Rozporządzenie UE nr 1760/2000) oraz owiec i kóz (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2004).

✓

Chorób zwierząt w zakresie Zapobiegania, kontroli i zwalczaniu niektórych przenośnych
gąbczastych encefalopatii (TSE) –Rozporządzenie (UE) 999/2001.

Pozostałe wymogi bez zmian

Wkład PS WPR w realizację celów EZŁ
Cele WPR:
Cel 4 - przyczynianie się do łagodzenia
zmiany klimatu i przystosowywania
się do niej, a także wykorzystanie
zrównoważonej energii

Cele EZŁ:

Wartość wskaźnika dla PL (2030):

Ograniczenie o 50 % utraty składników odżywczych, co
doprowadzi do ograniczenia stosowania nawozów o co
najmniej 20 %
1) Saldo bilansu azotu brutto w kg/ha UR: 47 kg/ha (- 1 kg/ha)
2) Saldo bilansu fosforu brutto w kg/ha UR: 2 kg/ha (-0,1
kg/ha)

Cel 5 - wspieranie zrównoważonego rozwoju
i wydajnego gospodarowania
zasobami naturalnymi, takimi jak
woda, gleba i powietrze

Ograniczenie o 50 % stosowania pestycydów chemicznych

Cel 6 - przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej,
wzmacnianie usług ekosystemowych
oraz ochrona siedlisk i krajobrazu

Objęcie co najmniej 25 % UR rolnictwem ekologicznym

1) Zharmonizowany wskaźnik ryzyka 1 (HRI1): - 5%
2) Ilość sprzedaży pestycydów kwalifikujących się do
zastąpienia: - 5%

Odsetek UR wykorzystywanych do upraw ekologicznych 7%
Obecność elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności
na co najmniej 10 % użytków rolnych
Odsetek UR z elementami krajobrazu o wysokiej
różnorodności 4%

Ekoschematy –
nowy rodzaj płatności bezpośrednich
✓ Obowiązkowy dla PCz, ale dobrowolny dla rolników
✓ W toku negocjacji ustalono min. poziom 25% kwoty PB/rok (średnio w latach 2023-2026 ok. 884
mln EUR/rok).
✓ Z punktu widzenia PCZ głównym wyzwaniem jest pogodzenie dwóch celów:
✓ osiągnięcie realnego efektu środowiskowego (no backsliding)
✓ zapewnienia jak największej absorpcji i możliwość realizacji przez jak największą liczbę
rolników,
✓ Efekt: szeroki wachlarz praktyk uwzględniający różnorodność polskiego rolnictwa pod względem
agrotechnicznym, technologicznym, struktury gospodarstw, typu produkcji (roślinna, zwierzęca),
wielkości gospodarstwa (pozorna złożoność - w praktyce możliwość wyboru najlepszej opcji dla
danego gospodarstwa)
✓ Przeniesienie Rolnictwa Ekologicznego oraz Dobrostanu zwierząt do ekoschematów

Wkład PS WPR w realizację celów EZŁ
EKOSCHEMATY:

1. Obszary z roślinami miododajnymi (wysiew mieszanki roślin miododajnych składającej się z co najmniej
dwóch gatunków) - Szacowana stawka: 1 198 zł/ha

2. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (0,3 – 2 DJP/ha w sezonie wegetacyjnym) Szacowana stawka: 838 zł/ha

3. Międzyplony ozime / Wsiewki śródplonowe - Szacowana stawka: 786 zł/ha
4. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia opartego na bilansie N oraz chemicznej analizie gleby
(P,K, Mg, Ca), określającego dawki (N, P, K, i Mg oraz potrzeby wapnowania) - Szacowana stawka: wariant
podstawowy: 129 zł/ha lub – wariant rozszerzony o wapnowanie: 649 zł/ha

5. Zróżnicowana struktura upraw (min. 20% upraw o pozytywnym wpływie na bilans m.o. (m.in. bobowate),

udział zbóż i rzepaku nie przekracza 65%, udział upraw o ujemnym bilansie m.o. nie przekracza 30%) - Szacowana
stawka: 339 zł/ha

6. Wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji – Szacowana stawka: 398 zł/ha
7. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo (w formie aplikacji
doglebowej) – Szacowana stawka: 291 zł/ha

8. Uproszczone systemy uprawy - Szacowana stawka: 559 zł/ha

Wkład PS WPR w realizację celów EZŁ
EKOSCHEMATY cd

9. Utrzymanie zadrzewień śródpolnych
- Szacowana stawka: 2 494 zł/ha

10. Utrzymanie systemów rolno-leśnych (od 2024 roku)

dotyczą zadrzewień i systemów rolno-leśnych
założonych w ramach PROW 2014-2020 i PS
WPR 2023-2027

- Szacowana stawka: 300 zł/ha.

11. Retencjonowanie wody na TUZ - Szacowana stawka:

280 zł/ha.

12. Przeznaczenie 7 % powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne Szacowana stawka: 85 zł/ha

13. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji roślin (IP) Szacowana stawka: 1300 zł/ha

14. Biologiczna ochrona upraw (preparaty mikrobiologiczne) - Szacowana stawka: 400 zł/ha.
15. Rolnictwo ekologiczne

16. Dobrostan zwierząt

Ekoschemat Rolnictwo ekologiczne (1)

Kontynuacja wsparcia wdrażanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, tzn. wsparcie do
powierzchni różnych grup upraw tj.: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze
ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie konwersji i po
okresie konwersji.
Szacowane stawki płatności w zależności od grupy upraw i okresu konwersji/po konwersji wynoszą od 1 043 zł/ha do
3 105 zł/ha*.
Stawki płatności proponowane od 2023 r. są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio
o 84% względem stawek z 2015 r.).
Nowe rozwiązania m.in.:
1. Płatność dla Małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi (dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha UR) - płatność
w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju
uprawy. Szacowana stawka płatności – 1 640 zł/ha.
2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą - obsada zwierząt od 0,5 do
1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dodatkowa szacowana płatność do każdego hektara zgłoszonego do
płatności ekologicznej – 573 zł/ha.

3. Skrócenie czasu trwania zobowiązania ekologicznego - z 5 (lub 3) lat do 1 roku.
* W Planie Strategicznym podano stawki w EUR/ha. Do przeliczenia stawki płatności na EUR zastosowano kurs wymiany 1 EUR=4,45 zł.

Ekoschemat Rolnictwo ekologiczne (2)
Szacowane stawki płatności [zł/ha]
w okresie
konwersji

po okresie
konwersji

w okresie
konwersji
z premią

po okresie
konwersji
z premią

Uprawy rolnicze

1 697

1 571

2 270

2 144

Uprawy warzywne

3 021

2 391

3 594

2 964

Uprawy zielarskie
Uprawy paszowe na GO

1 856
1 638

TUZ

2 429
1 504

2 211

1 043

2 077

1 616

Podstawowe uprawy sadownicze

3 105

1 961

3 678

2 534

Uprawy jagodowe

2 495

2 213

3 068

2 786

Ekstensywne uprawy sadownicze

1 326

1 899

Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

1 640

2 213

573

-

Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

Szacowane stawki płatności zostały podniesione średnio o ok. 5% w porównaniu do stawek płatności zaprezentowanych
w III wersji projektu PS WPR.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt

Wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe
normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki.
Wsparcie ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku
wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.
Interwencja polega na zapewnieniu zwierzętom powierzchni bytowej w budynkach zwiększonej o co najmniej 20%
względem powszechnie obowiązujących przepisów oraz zapewnieniu im dostępu do środowiska zewnętrznego.
➢ KONTYNUACJA pakietów wdrażanych w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:
•
lochy (335 zł/lochę*)
oraz ROZSZERZENIE o:
•
tuczniki (30 zł/tucznika)
• kury nioski (12,2 zł/kurę nioskę)
•
krowy mleczne (wypas: 185 zł/krowę;
• kurczęta brojlery (0,17 zł/brojlera)
rozgęszczenie: 595 zł/krowę)
• indyki mięsne (2,6 zł/indyka)
•
krowy mięsne (329 zł/krowę mamkę)
• konie (rozgęszczenie: 373 zł/konia w wieku min. 24 m-cy;
•
owce (133 zł/samicę w wieku min. 12 m-cy),
system otwarty: 169 zł/konia w wieku j.w.)
• bydło opasowe (rozgęszczenie: 125 zł/opasa;
* W Planie Strategicznym szacowane stawki zostały podane w EUR/DJP. Do przeliczenia stawki płatności
na EUR zastosowano kurs wymiany 1 EUR=4,45 zł, a współczynniki przeliczeniowe zwierząt
rozgęszczenie i wybiegi: 319 zł/opasa)
na DJP zostały przyjęte na podstawie danych EUROSTAT, zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym KE 2021/2290
• kozy (129 zł/samicę w wieku min. 12-cy)

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne
– art. 70

➢ Rolno-środowiskowo klimatyczne:
▪

Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (stawka 912-1612 zł/ha)

▪

Ekstensywne TUZ na obszarach Natura 2000 * (stawka 836 zł/ha)

▪

Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (stawka 912-1612 zł/ha)
Wymogi związane z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, tj. odpowiednia liczba pokosów, ekstensywny
wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.

▪

Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
Wariant 1. Sady odmian tradycyjnych pow. 15 lat (stawka 2117 zł/ha)
Wariant 2. Młode sady odmian tradycyjnych (stawka 4901 zł/ha)
W przypadku młodych sadów: wymagane będą nasadzenia jakości CAC, a maksymalna powierzchnia wsparcia to 2 ha

▪

Wieloletnie pasy kwietne (stawka 4 207 zł/ha)
wysiew mieszanek wielogatunkowych, a następnie utrzymanie na gruntach ornych pasów kwietnych o szerokości
od 3 do 9 m i długości co najmniej 35 m

* obsada zwierząt do 1,5 DJP/ha

Interwencje dot. zasobów genetycznych
roślin i zwierząt – art. 70
➢ dot. zachowania zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt:
▪

Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin (stawka 1411 zł/ha)
Wariant 2. Wytwarzanie nasion lub materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin (stawka 1619 zł/ha)
Uprawa/wytwarzanie materiału siewnego odmian regionalnych lub amatorskich, odmian gatunków marginalnych, roślin
rzadko uprawianych lub zagrożonych erozją genetyczną określonych w przepisach krajowych, maksymalna powierzchnia
wsparcia w ramach wariantów 1 i 2 nie może być łącznie większa niż 5 ha
Wariant 3. Ogródki bioróżnorodności (stawka 2342 zł/ha)
Uprawa roślin przewidzianych do wsparcia w ramach wariantu 1 oraz roślin zielarskich i warzywnych określonych w
przepisach krajowych, z materiałów pozyskanych z kolekcji banków genów, minimum 20 gatunków, powierzchnia od 0,1 do
0,5 ha

▪

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Wsparcie lokalnych ras: bydło mleczne 2 738 zł/szt., bydło mięsne 1 752 zł/szt., konie (samce i samice) - 2 185 - 5 925
zł/szt., owce 500 zł/szt., świnie 1 335 zł/szt., kozy 953 zł/szt. Dodatkowo w przypadku bydła: jednorazowa płatność
rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia 15 131 zł/szt.

Interwencje leśne i zadrzewieniowe
KONTYNUACJA
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – (w tym wypłata premii z PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020)
Cel: Zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne.
Stawki:
▪

od 16 000 do 21 000 zł/ha - wsparcie na zalesienie

▪

od 900 do 1 500 zł/ha - premia pielęgnacyjna

▪

1 400 zł/ha - premia zalesieniowa

Zwiększanie bioróżnorodności i odporności lasów

Cel: Wsparcie dla lasów prywatnych na inwestycje zwiększające bioróżnorodność w lasach
(wprowadzanie II piętra, podszytu, zakładanie remiz leśnych, ekotonów, dolesianie luk) oraz
wzmacniające odporność lasów - cięcia pielęgnacyjne.
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Stawki:

▪

od ok. 8 000 do 22 000 zł/ha - w przypadku inwestycji mających na celu zwiększenie różnorodności biologicznej istniejących lasów,

▪

od ok. 1 500 do 2 300 zł/ha - w przypadku cięć pielęgnacyjnych zwiększających odporność i zdrowotność drzewostanów.

Interwencje leśne i zadrzewieniowe
NOWE

Tworzenie zadrzewień śródpolnych (już od roku 2022 w okresie przejściowym PROW 2014-2020)
Cel: zakładane na gruntach ornych, głównie z gatunków liściastych drzew i krzewów (w tym miododajnych).
Stawki: zróżnicowane są w zależności od ukształtowania terenu oraz rodzaju materiału użytego do zabezpieczenia drzewek
przed zniszczeniem i wynoszą od ok. 10 000 do 18 000 zł/ha

Zakładanie systemów rolno-leśnych (od 2023)
Cel: połączenie produkcji roślinnej lub zwierzęcej ze współistniejącą na tym samym obszarze roślinnością drzewiastą lub
krzewiastą. Systemy rolno-leśne zakładane będą na gruntach ornych oraz TUZ (z wyłączeniem TUZ na Naturze 2000).
Stawki: są zróżnicowane w zależności od ukształtowania terenu oraz rodzaju
materiału użytego do zabezpieczenia drzewek i wynoszą od ok. 3 000 do 7 000 zł/ha

G. Jakimiuk
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