
Płatność ONW
Płatność ONW przyznawana będzie rolnikowi, który prowadzi działalność rolniczą na co najmniej 1 ha użytków rolnych położonych 
na obszarach ONW. Maksymalna powierzchnia kwalifikująca się do płatności ONW wynosi 75 ha.

Uwaga! W związku z nową delimitacją stref ONW od roku 2019 obowiązują następujące strefy:

 � ONW z ograniczeniami naturalnymi:

 9 strefa I,

 9 strefa II,

 � ONW typ specyficzny:

 9 strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo – turystycznych),

 9 strefa II (podgórskie),

 � ONW typ górski,

 � ONW płatność przejściowa. Jest to wsparcie dla obszarów, które na skutek nowych kryteriów delimitacji utraciły status ONW 
typ nizinny.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi, zarządcy, grupie rolników lub grupie rolników 
i zarządców), który na posiadanych użytkach rolnych lub obszarach przyrodniczych realizuje zobowiązanie – w ramach określonego 
pakietu albo jego wariantu – związane z realizacją praktyk służących zrównoważonemu gospodarowaniu gruntami, ochronie cennych 
siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochronie zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin i zwierząt. Płatność przyznawana jest corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania.

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach jednego z poniższych pakietów lub ich wariantów:

 � Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,

 � Pakiet 2. Ochrona gleb i wód,

 � Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,

 � Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000,

 � Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000,

 � Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,

 � Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

W ramach pakietów 1, 2, 4–6 płatność przyznawana jest w wysokości: 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha 
do 50 ha, 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha i 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów 
powyżej 100 ha (degresywności nie stosuje się dla powierzchni zadeklarowanych w Pakiecie 4, położonych w granicach Parków 
Narodowych).

Beneficjentowi przysługują koszty transakcyjne w ramach Pakietu 4. (z wyjątkiem wariantu 4.7), Pakietu 5. (obejmują koszty 
wykonania dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego) lub Pakietu 6. (obejmują koszty wykonania oceny 
wytworzonego materiału siewnego lub nasion).
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Płatność ekologiczna
Płatność ekologiczna przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi lub grupie rolników), który realizuje zobowiązanie w ramach 
określonych pakietów w zakresie prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z przepisami rolnictwa ekologicznego oraz spełnia pozostałe 
warunki kwalifikowalności określone dla poszczególnych pakietów.

Gospodarstwo rolnika uprawnionego do wsparcia podlega corocznej kontroli wykonywanej przez upoważnioną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostkę certyfikującą rolnictwo ekologiczne. Płatność przyznawana jest corocznie przez okres 5-letniego 
zobowiązania w wysokości: 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha, 75% stawki płatności – za powierzchnię 
gruntów powyżej 50 ha do 100 ha i 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

Zobowiązanie ekologiczne można realizować w ramach jednego z poniższych pakietów lub ich wariantów:

 � Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji,

 � Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji,

 � Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji,

 � Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji,

 � Pakiet 5. Uprawy paszowe w okresie konwersji,

 � Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji,

 � Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji,

 � Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji,

 � Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji,

 � Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji,

 � Pakiet 11. Uprawy paszowe po okresie konwersji,

 � Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Beneficjent corocznie może ubiegać się o przyznanie kosztów transakcyjnych, poniesionych z  tytułu kontroli gospodarstwa, 
wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Pomoc udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, stanowiących grunty orne, sady, 
grunty z sukcesją naturalną o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczącego 
szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem lub obszarem zalesionym. Pomoc udzielana jest do powierzchni nie 
większej niż 20 ha – dla jednego rolnika w całym okresie trwania PROW 2014–2020.

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie fizycznej lub prawnej), który jest właścicielem gruntu przeznaczonego do zalesienia 
lub grunt ten jest własnością małżonka.

Rolnik może ubiegać się o następujące rodzaje premii:

 � Wsparcie na zalesienie – wypłacane jednorazowo, którego wysokość uzależniona jest od gatunków drzew, ukształtowania terenu, 
rodzaju zalesianych gruntów oraz od formy zabezpieczenia drzewek przed zwierzyną (ogrodzenie lub 3 paliki),

 � Premię pielęgnacyjną – wypłacaną corocznie przez 5 lat do gruntów objętych zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy 
oraz dodatkowo za zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną przy użyciu repelentów,

 � Premię zalesieniową – wypłacaną corocznie przez 12 lat do gruntów objętych zobowiązaniem do utrzymania założonej uprawy 
na gruncie, na który przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza.

Pomoc w postaci jednorazowego wsparcia na zalesienie mogą uzyskać również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki 
organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Dodatkowo istnieje możliwość przyznania płatności bezpośrednich do zalesionych gruntów, które zapewniły rolnikowi prawo 
do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej i są objęte zobowiązaniem do pielęgnacji lub utrzymania 
założonej uprawy.
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