Pályázat címe

VP5-8.1.1-16 – Erdősítés támogatása
2016. július 20. - 2022. december 31. között

Pályázat
benyújtása

Projekt helyszíne

Értékelési határnapok: 2016. augusztus 15.; 2016. október 31.; 2017. június 30.; 2017. október
31.; 2018. július 30., 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. június 30., 2020. június 30.,
2020. december 31., 2021. március 1., 2021. április 30., 2021. június 30., 2021. augusztus 31.,
2021. október 31., 2021. december 31., 2022. február 28., 2022. április 30., 2022. június 30.,
2022. augusztus 30., 2022. október 31., 2022. december 31.
A projektek megvalósítási területe Magyarország
A Felhívás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés,
valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő
igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.
A támogatás mértéke, összege:
Tölgy-Bükk és
Egyéb
keménylomb

Célállomány-típus csoport

Akác

Nemesnyár

12

12

év

Fenntartási/jövedelempótló időszak
erdőtelepítés esetén

12

11

8

5

5

6624

2602

1514

1381

Elsőkivitel költsége (tartalmazza az első
éves ápolás költségeit is)

eurónak megfelelő forint összeg/hektár

Erdőtelepítés
Ipari célú faültetvény
Fenntartási költségek erdőtelepítés
esetén

12
év

Ápolási költség 2. évtől (eurónak
megfelelő forint összeg/hektár/ápolási
időszak)

2103

1924

1587

1561

-

-

1372

1915

eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ fenntartási időszak
2651

(Fenntartási időszakra összesen)

Pályázat célja és
összege

Egyéb
lágylomb

1643

1044

978

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség
alkalmazható.
A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év
Kiegészítő intézkedések költségei:
Kerítés

4 eurónak megfelelő forint összeg /m

max. 504 eurónak megfelelő forint
összeg /ha

Villanypásztor

2 eurónak megfelelő forint összeg /m

max. 216 eurónak megfelelő forint
összeg /ha

Padka (lejtés >10°, kézi, csak
erdőtelepítés)

13 eurónak megfelelő forint összeg
/100m

max. 624 eurónak megfelelő forint
összeg /ha

Erdőszegély kialakítása (csak
erdőtelepítés)

1 eurónak megfelelő forint összeg /m

Mikorrhizált csemeték (csak
erdőtelepítés)

6 eurónak megfelelő forint összeg /db

max. 3225 eurónak megfelelő
forint összeg /ha

Az ipari célú faültetvény normatív terület alapú támogatás egy összegben (az elsőkiviteli
támogatás és kiegészítő tevékenységek támogatás) kerül megállapításra, de két részletben kerül
kifizetésre:
a) az első részlet a teljes támogatási összeg 90%-a, amelyet a sikeres elsőkivitelt követően lehet
igényelni az első kifizetési kérelem keretében;
b) a második részlet, amely a teljes támogatási összeg 10%-a, a véghasználat befejezését követően
igényelhető.
Előleg: jelen felhívás esetében nem releváns.
Keretösszeg: 115,37 milliárd Ft.
Kedvezményezette
k

Támogatást igénylők köre:

1

-

A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.

Támogatásban nem részesíthetők köre (ÁÚF Kizáró okok listáján túl):
1.

2.

Legfontosabb
kizáró feltételek

3.

4.

Az erdőtelepítési támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet,
amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan
területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni
hányaddal rendelkezik, továbbá
Az ipari célú fás szárú ültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a
földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy
meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben
a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá
Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg
támogatás:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem
tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Nem ítélhető meg ápolási támogatás azon támogatást igénylő részére, aki az Erdei
termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című, VP5-8.6.2-16 kódszámú
felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre (befejezett ápolás, tisztítás,
törzsnyesés), ugyanabban az évben már támogatásban részesült az adott erdőrészlet
vonatkozásában.

Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Parlament és
a Tanács 1305/2013/EU rendelete 22. cikkében foglaltaknak megfelelően.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitele
B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) célterület esetében:
a) fenntartási (ápolási) tevékenység;
Támogatható
tevékenységek

b) kieső jövedelem pótlása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) célterület:
a. kerítés,
b. villanypásztor,
c. padka,
d. erdőszegély kialakítása,
e. mikorrhizált csemete telepítése.
B) célterület:
a. kerítés,
b. villanypásztor kialakítása
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások:
-

Kötelezettségvállalások
-

Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha
jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a
tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153
/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.)
alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.
Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor
jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor
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a tervezett ültetvény elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr.
alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési tervére vonatkozó
telepítési engedéllyel.
A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

Erdőtelepítés esetén:
A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult,
ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az
azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív
területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek
megfelelően.
A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben
foglaltaknak megfelelően, a Felhívás 2. számú mellékletében meghatározott minimális
csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, az erdészeti hatóság által jóváhagyott
jogerős, nevére szóló telepítési tervnek megfelelően, az abban szereplő előírások
betartásával végrehajtani.
A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási
időszak utolsó évére biztosítani, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma
elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi
rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és az elegyarány az erdőtelepítési
engedélyben jóváhagyott célállomány típusnak megfeleljen.
Ipari célú faültetvény létrehozása esetén:
A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott telepítési engedélyben
foglaltaknak megfelelően, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló
telepítési tervnek megfelelően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani.
A támogatást igénylő köteles az ipari célú faültetvényt a fenntartási időszak végéig
fenntartani. A fenntartási, illetve ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási
időszak utolsó évére biztosítani, hogy a jóváhagyott telepítési tervben szereplő fafaj
vágásérettségi korú egyedeinek egyedszáma elérje a telepítési engedélyben
meghatározott véghasználati egyedszámot és azt, hogy a faállomány egyedeinek
hálózata a telepítési engedélyben jóváhagyott ültetési hálózatnak megfeleljen.
A támogatást igénylő a tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását követően, a támogatói
okirat kézhezvételéig csak saját felelősségére kezdheti meg.
Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha a következő tevékenységek bármelyikét megkezdték:
csemeteültetés, dugványozás, magvetés vagy a kiegészítő intézkedések megvalósítása.
Az ipari célú faültetvény telepítés megkezdettnek minősül, ha a következő tevékenységek
bármelyikét megkezdték: csemeteültetés, dugványozás vagy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása.
Fenntartási kötelezettség: Erdőtelepítés támogatás esetén a kötelezettségvállalási időszak
célállománytípus csoportonként a jövedelempótló időszakkal egyezik meg, kivéve, ha a
kedvezményezett nem részesül jövedelempótló támogatásban. Amennyiben a kedvezményezett
nem részesül jövedelempótló támogatásban, úgy a kötelezettségvállalási időszak a felhívásban
szereplő ápolási időszak végéig tart. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási
és kötelezettségvállalási időszak a telepítés befejezésétől számított nyolcadik év vége, illetve, ha a
támogatást igénylő a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor a vállalt
időszak vége.
Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal! Szakértő
kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű elkészítésében!
Vulcz László - Ügyvezető

Bali László - Tanácsadó

Aradiné Bobál Beatrix Tanácsadó

Tel.:

30/466-0702

70/390-2110

70/502-4022

E-mail:

vulcz.laszlo@otphp.hu

bali.laszlo@otphp.hu

bobal.beatrix@otphp.hu

Kapcsolat
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