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2016. szeptember 29-ig megjelent pályázatok aránya

Megjelent:
Megjelenésre
37 db (55,2 %)
vár:
30 db (44,8 %)

902,51 Mrd Ft
(69,7 %)
391,49 Mrd Ft
(30,3 %)

TELJES VP FORRÁS
1 294 Mrd Ft
2

Megjelent erdészeti pályázatok (4 db) Összérték: 76,77 Mrd Ft
Pályázat neve

Pályázati
keret
Mrd Ft

Meghirdetés időpontja

 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,28

2016. január 28.

 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

17,26

2016. február 9.

 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

2,71

2016. március 16.

 Erdősítés támogatása

50,52

2016. május 20.

Megjelentetni tervezett erdészeti pályázatok (9 db) 30,63 Mrd Ft értékben
Pályázat neve
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

Pályázati
keret
Mrd Ft

Meghirdetés tervezett
időpontja

2,01

2016. ősz

6,61

2016. november

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

1,12

2016. ősz

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2,24

2016. ősz

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

1,26

2016. november

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

5,24

2016. december

5,15

2016. ősz

4,00

2016. december

Erdészet:
3,00

2016. december

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló
beruházások
Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás
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VP erdészeti intézkedések - forrás átcsoportosítások
PF címe
Erdősítés támogatása
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
Az erdőgazdálkodási potenciálban erdőtüzek, természeti katasztrófák és
katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások
Az erdei ökoszisztémák közjóléti, ingyenes turisztikai funkcióinak erősítése
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és
piaci értékesítésére irányuló beruházások
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken
Erdő-környezetvédelmi kifizetések
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás
Összesen

Eredeti
forrás
(Mrd Ft)
33,08
2,26

Aktuális
forrás
(Mrd Ft)
50,52
1,26

3,83

5,24

6,78
9,77
2,01

6,28
5,15
2,01

4,5
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2,71
25,52
12,67
1,12
2,24

2,71
17,26
6,61
1,12
2,24

0,5
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107

107

A VP erdészeti intézkedéseinek
kapcsolódási pontjai
Az erdészettel kapcsolatban az egyéb stratégiákhoz,
egyéb - akár közösségi - politikákhoz, vagy tagállami
preferenciákhoz való igazodás fokozottan igaz és
szükséges:
• Biológiai Sokféleség Egyezmény;
• Éghajlat-változási Keretegyezmény;
• EU Biodiverzitási Stratégiája 2020-ig;
• Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025;
• Nemzeti Erdőprogram;
• Nemzeti Erdőtelepítési Program

A Vidékfejlesztési Program
erdészeti intézkedései

Erdősítés támogatása
Célterületek:
A. Erdőtelepítés elsőkivitele
B. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkivitele
1. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.
2. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
Erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor,
c) padka,
d) erdőszegély kialakítása,
e) mikorrhizált csemete telepítése.
Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor.
Kedvezményezettek: jogszerű földhasználók

Megjelent:
2016. február 9.

Keretösszeg:
50,52 Mrd Ft
2016. szeptember
végéig 263 darab
támogatási kérelem
érkezett

Erdősítés támogatása – 263 darab kérelem
országos eloszlása

darab kérelem

Erdősítés támogatása
A támogatás mértéke, összege
A

B

C

D

E

1.

Célállomány-típus csoport

Tölgy-Bükk és Egyéb
keménylomb

Egyéb lágylomb

Akác

Nemesnyár

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fenntartási/jövedelempótló időszak
erdőtelepítés esetén
Elsőkivitel költsége*
Erdőtelepítés
Ipari célú faültetvény
Fenntartási költségek erdőtelepítés esetén
(Fenntartási időszakra összesen)

Év
11

7
4
4
eurónak megfelelő forint összeg/hektár
2103
1924
1587
1561
1372
1915
eurónak megfelelő forint összeg /hektár/fenntartási időszak
2651
1643
1044
978

*Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is
A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év

Kiegészítő intézkedések költségei:
Kerítés

4 eurónak megfelelő forint összeg /m

Villanypásztor

2 eurónak megfelelő forint összeg /m

Padka (lejtés >10°, kézi,
csak erdőtelepítés)
Erdőszegély kialakítása
(csak erdőtelepítés)
Mikorrhizált csemeték
(csak erdőtelepítés)

13 eurónak megfelelő forint összeg /100m

max. 504 eurónak megfelelő forint
összeg /ha
max. 216 eurónak megfelelő forint
összeg /ha
max. 624 eurónak megfelelő forint
összeg /ha

1 eurónak megfelelő forint összeg /m
6 eurónak megfelelő forint összeg /db

max. 3225 eurónak megfelelő
forint összeg /ha

Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása
Megjelent:
2016. januárban

Támogatható tevékenységek:
A károsodott állomány letermeléséhez kapcsolódó munkálatok, a terület
előkészítése, majd az erdősítés első kivitele
Jogosultsági feltételek:
Az erdő gazdasági potenciáljának minimum 50%-át elérő károsodás
esetén adható támogatás, mely esetben a támogatás nyújtásának
feltétele az illetékes hatóság igazolása a bekövetkezett károsodás
mértékéről
Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók, valamint
egyéb magán- és közjogi szervezetek és ezek társulásai

Keretösszeg:
6,28 Mrd Ft

Szeptember végéig beérkezett:
2435 hektárra
207 db kérelem
1,5 Mrd Ft értékben

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott
Megjelent:
kompenzációs kifizetések
2016.
február 9.

Cél: A Natura 2000 erdőterületek kedvező természeti
állapotának elérése és megőrzése, az EU Élőhelyvédelmi és
Madárvédelmi Irányelveinek való megfelelés biztosítása
Támogatható tevékenységek: A Natura 2000 erdőterületek
körzeti erdőtervben meghatározott korlátozások vonatkozásában
érintett erdőgazdálkodási tevékenységei
Kedvezményezettek: magánjogi erdőgazdálkodók

Keretösszeg:
17,26 Mrd Ft

Szeptember végéig
beérkezett:
113 987,5 hektárra
3 195 db kérelem
5 Mrd Ft értékben

Erdei termelési potenciál mobilizálását
szolgáló tevékenységek
Cél: az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti
beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben
képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat.
Célterületek:

A. Befejezett ápolás,
B. Tisztítás,
C. Törzsnevelési jellegű beavatkozás

Megjelent:
2016. március 16.

Keretösszeg:
2,71 Mrd Ft

Kedvezményezettek: magánjogi- vagy önkormányzati
erdőgazdálkodók

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen
nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
Célterületek:
Várható
megjelenés:
A: erdei pihenőhely
2016. ősz
B: erdei kirándulóhely
C: településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely
Kedvezményezettek:
Bejegyzett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodó,
valamint bejegyzett erdőgazdálkodóval a megvalósított
célterületi objektumok üzemeltetésére szerződésben álló
egyéb magánjogi vagy közjogi gazdálkodó szervezet.

Keretösszeg:
2,01Mrd Ft

Erdő-környezetvédelmi intézkedések
A célterületek száma csökkent – forrásátcsoportosítás, fontossági
sorrend felállítása a célterületek között
Várható
Célterületek:
megjelenés:
2016. november
A. Szálaló erdőgazdálkodás támogatása – 10 év,
B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása – 7 év,
C. Természetkímélő anyagmozgatási módszerek támogatása
Támogatás nyújtható az erdészeti hatóság által az Evt. alapján
jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók részére, akik
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy
vagy több erdő-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalás
teljesítéséből állnak.

Keretösszeg:
6,61Mrd Ft

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
Célterületek: in situ, ex situ és törzsültetvények fenntartása
Kedvezményezettek: erdőgazdálkodók, illetve megbízási szerződéssel
rendelkező közjogi szervezetek

Keretösszeg:
1,12 Mrd Ft

Várható
megjelenésük:
2016. ősz

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
Célterületek: in situ, ex situ és törzsültetvények létrehozása
Kedvezményezettek: erdőgazdálkodók, illetve megbízási szerződéssel
rendelkező közjogi szervezetek

Keretösszeg:
2,24 Mrd Ft

Agrár-erdészeti rendszerek
Várható
létrehozása
megjelenés:
2016. november
Célterületek:
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer
újonnan történő létrehozása
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló
újonnan történő létrehozása
C. Mezővédő fásítás létrehozása

Támogatható kiegészítő tevékenységek:
fedett szárnyék, itató, gémeskút létrehozása,
facsemeték újratelepítése.

Keretösszeg:
1,26 Mrd Ft

Kedvezményezettek: magánjogi földhasználók,
települési önkormányzatok és társulásaik

Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok megelőzése
Várható
megjelenés:

Célterületek:
2016. december
A.
Tűzpászták kialakítása vagy fenntartása
B.
Víznyerőhely kialakítása
C.
Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó
fenyő tisztítási anyag eltávolítása
Keretösszeg:
D.
Tuskósorok lehordása
5,24 Mrd Ft
Kedvezményezettek: magán- és közjogi
erdőgazdálkodók, egyéb magánjogi és közjogi
szervezetek, valamint ezek csoportjai.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének
és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
Várható
Célterületek:
megjelenés:
1. Erdőszerkezet átalakítás:
2016. ősz
• Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
• Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakítás
• Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet
átalakítás
2. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás
3. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
4. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása
Kedvezményezettek:
magán- és közjogi erdőgazdálkodók

Keretösszeg:
5,15 Mrd Ft

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások 1.
Várható
megjelenés:
2016. december
Kedvezményezettek:
• magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik,
• vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikro-vállalkozás
vagy kisvállalkozás (erdészeti vállalkozás), amelynek az előző 2
évben erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele elérte
az összes nettó árbevételének legalább az 50%-át.
Támogatás mértéke:
Számla alapú, egyedi elszámoláshoz kötött
Keretösszeg:
Intenzitás: 50% (KMR 40%).
4,00 Mrd Ft
Támogatás felső határa: 100 millió Ft

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások 2.
Cél:
• elsősorban a természetközeli gazdálkodásnál használt,
valamint az erdőgazdálkodás hatékonyságának növelését
szolgáló speciális géppark kialakításának ösztönzése,
• az egyéb erdei termékek feldolgozását szolgáló gépek és
berendezések támogatása is elérhetővé válik, illetve
• az erdei melléktermékek tárolására, feldolgozására szolgáló
berendezések (pl.: erdei gomba vagy gyümölcs)
beszerzése

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások 3.
Támogatható költségek:
Erdőgazdálkodási erőgépek és munkagépek:
• erdőgazdálkodási célgépek (processzor, vonszoló, stb.),
• erdőgazdálkodás motoros kézi szerszámai,
• faanyag mozgatást szolgáló gépek (forwarder, utánfutó, stb.)
Fatermékek és egyéb erdei termékek feldolgozását szolgáló gépek:
• fatermékek feldolgozását szolgáló gépek (kérgező, hasító, aprító)
• kisüzemek elsődleges faipari gépei, berendezései,
• egyéb erdei melléktermékek tárolására vagy feldolgozására
szolgáló berendezés, pl. erdei gomba és gyümölcs

Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása
és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás
Cél: A felhívás a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP- csoportok
létrehozásához és működtetéséhez nyújt támogatást. A projektek a vállalkozásokat széles körben
érintő problémák kezelését célozzák, és ennek érdekében tudományos ismeretek
felhasználásával megoldásokat dolgoznak ki, amelyek lehetnek: új termék, szolgáltatás, gyakorlat,
termelési eljárás, technológia, vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak.

Támogatható tevékenységek:
•

Operatív Csoportok létrejöttének és működésének támogatása

•

Operatív Csoport beruházásának támogatása

Várható
megjelenés:
2016.
december

Célterületek:

A. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása
B. Mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása
C. Erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása
Kedvezményezettek: magánjogi erdőgazdálkodók

Keretösszeg erdészeti célra:
3 Mrd Ft

A közeljövőben megjelentetni tervezett legfontosabb pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat)

Pályázati felhívás
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése

Forráskeret
Mrd Ft
40,00
35,94
12,64
13,91

18,08
37,75
26,09

24,95
18,40

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu

