
    

 

Meghívó tájékoztató előadásra 

Tisztelt Erdőgazdálkodó; Erdőtulajdonos!  

Hogyan juthat a naturás erdő tulajdonosa ingyenes információkhoz és könnyen igénybe vehető uniós 

támogatáshoz! 

A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ), az Országos Erdészeti Egyesület 

(OEE), a Pilisi Parkerdő Zrt., a Bükki, Duna-Ipoly és Kiskunsági Nemzeti Part Igazgatóság partnerként, a WWF 

Magyarország programvezetése mellett a sikeres LIFEinFORESTS, azaz ÉLET az Erdőben kommunikációs 

program résztvevője. A program kiemelt célja a Natura 2000 területen található, a kijelölés alapjául szolgáló 

fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, valamint a Natura 2000 

területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve az azt fenntartó gazdálkodás feltételeinek 

biztosítása.  

A MEGOSZ a Natura 2000-es területeken érintett magán erdőgazdálkodók, illetve tulajdonosok minél szélesebb 

körű tájékoztatását szeretné elérni, a program eredményeinek ismertetésén túl azért, hogy a pályázható, 

elnyerhető EU források a lehető legnagyobb mértékben kerüljenek az erdőt fenntartó tulajdonoshoz vagy 

gazdálkodóhoz. A MEGOSZ 2015-16-ban 15 helyszínen előadásokat szervez, hogy minél nagyobb számban 

meg tudja szólítani a támogatásra jogosultakat, illetve átadja az összes információt az erdőkezeléshez, és a 

pályázat sikeres beadásához, felvállalva ezzel a ma még rendezetlen, gazdálkodó nélküli területek bevonását is. 

Sokan nem ismerik azt a lehetőséget, hogy egyszerűen igénybe vehető, területalapú uniós támogatás jár a 

NATURA 2000-es magánerdők gazdálkodóinak, aminek mértéke fafajtól és az állomány korától függően 12 -70 

ezer Ft/ha/év mértékű! 

Célunk az erdőterületek természetességének megőrzése, és az ezt segítő, az országba érkező, az erdő és az 

erdőgazdálkodás minőségét javító támogatások teljes mértékű lehívása, kifizetése az erdőgazdálkodók, 

erdőtulajdonosok számára. 

Az Ön erdőterületét érintő tájékoztató 2015. október 22-én 9:30 órától kerül megrendezésre Egerben, a 

Szövetkezet út 6. sz. alatt, a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága épületében.      

                                 Program                                                          

  9.30-10.00     Érkezés, regisztráció 

10.00-10.20     Köszöntés, a LIFE program rövid ismertetése, céljai, lehetőségei. 

                           A programban szereplő partnerek, és a programban elérendő céljaik ismertetése.  

                           A partnerek eredményeinek ismertetése. 

10.20-10.40     DINPI eredményeinek ismertetése   

10.40-11.00     BNPI és a  e KNPI eredményeinek ismertetése  /  Mező Hedvig / 

11.00-11.20     frissítő szünet 

11.20-13.30     NATURA 2000 erdők kezelési tapasztalatai, elérhető támogatások ma, és a következő 

                           7 éves ciklusban.  NATURA 2000 erdők elvárt kezelési és ellenőrzési gyakorlata, hogyan lehet megfelelni  

                           a támogatási program szabályainak.  / MEGOSZ Duska József,  meghívott erdőgazdálkodók / 

13.30-14.30     ebéd, kötetlen beszélgetés 

 

Kérjük, október 15-ig jelezze részvételi szándékát jm 

a  jfduska@gmail.com vagy megosz@mail.datanet.hu  e-mail címen, vagy a 0630-9784609 telefonszámon, 

esetleg a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. levélcímen.    

Kérjük, amennyiben az erdőtulajdonos ismerősei közül valaki nem kapott értesítést, adja át neki is az 

információt, hogy ő is be tudjon jelentkezni a tájékoztatóra. 
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