FELHÍVÁS

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
megvalósítására

A Felhívás címe: Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások
A Felhívás kódszáma: VP5- 8.5.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a magán- és közjogi erdőgazdálkodók részére, az erdei
ökoszisztémák ellenálló képességének növelése és a meglévő erdők természetességi állapotának
javítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a meglévő erdők természetességi állapotának
javítását, az idegenhonos cserje és fafajok visszaszorítását. A cél elérését a Kormány magán- és közjogi
erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:



a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.

1

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


1

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a
www.szechenyi2020.hu honlapon.
A felhívás, az ÁÚF, az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a szakmai
mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes
feltételt.
Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai
esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest
magasabb természetességi állapotú, vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű,
legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő
egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott
termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő
erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos
fa-és cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az őshonos fafajú erdőállományok egészségi állapota,
létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei élőhelyek
változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az erdei tisztások
kialakítása vagy helyreállítása.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó
5-ös vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
5E: A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban.
Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,7 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db

2 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
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1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a
3
továbbiakban IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret
alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken
8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1.) A szerkezetátalakítási
támogathatóak:

célok

megvalósítása

érdekében

az

alábbi

tevékenységek

A.) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
B.) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
C.) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás
2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás
3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése
érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
3

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a
minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.
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B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1.) Az egyes támogatási tevékenységekhez az alábbi kiegészítő támogatások igényelhetőek:
A 3.1.1.2. pont 1.) és 2.) bekezdése szerinti szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:
a.)
b.)
c.)
d.)

kerítés létesítése,
villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése,
10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése,
erdőszegély kialakítása.

A kiegészítő támogatások (kerítés, villanypásztor, 10 fokot meghaladó lejtésű padka, erdőszegély
kialakítása) önállóan nem csak a szerkezetátalakítási tevékenységekkel együtt vehető igénybe.
2.) A 3.1.1.2. pont 3.) bekezdése szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok
visszaszorítása tevékenység esetén:
a) tuskókenés
A kiegészítő támogatás (tuskókenés) önállóan nem csak az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és
cserjefajok visszaszorítása tevékenységgel együtt vehető igénybe.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a
következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

teljes erdőszerkezet átalakítás

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására
irányuló beruházás

Támogatási kategória

az erdei ökoszisztémák
ellenálló képessége és
környezeti értéke növelését
célzó beruházáshoz nyújtott
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e) az erdő környezeti és közjóléti
értékének növelése

alátelepítés során
állománykiegészítéssel történő
erdőszerkezet átalakítás

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására
irányuló beruházás
e) az erdő környezeti és közjóléti
értékének növelése

egyéb, az erdei ökoszisztémák
ellenállóképességének és
környezeti értékének növelését
célzó tevékenységek

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására
irányuló beruházás
e) az erdő környezeti és közjóléti
értékének növelése

klímarezisztens
szaporítóanyaggal történő
erdőfelújítás

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására
irányuló beruházás
e) az erdő környezeti és közjóléti
értékének növelése

kerítés létesítése; villamos
karám létesítése; 10 fokot
meghaladó lejtésű területen
padka létesítése; erdőszegély
kialakítása

tuskókenés

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására
irányuló beruházás

támogatás

az erdei ökoszisztémák
ellenálló képessége és
környezeti értéke növelését
célzó beruházáshoz nyújtott
támogatás

az erdei ökoszisztémák
ellenálló képessége és
környezeti értéke növelését
célzó beruházáshoz nyújtott
támogatás

az erdei ökoszisztémák
ellenálló képessége és
környezeti értéke növelését
célzó beruházáshoz nyújtott
támogatás

igazodik a főtevékenység
támogatási kategóriájához

e) az erdő környezeti és közjóléti
értékének növelése
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására
irányuló beruházás

igazodik a főtevékenység
támogatási kategóriájához

e) az erdő környezeti és közjóléti
értékének növelése

3.3. Nem támogatható tevékenységek
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A felhívás keretében a 3.1.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység
nem támogatható.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
I. Támogatás igénybevételének feltételei

A jelen felhívás keretében a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását követően 4.3 fejezet 1.)
pontjában meghatározott időszak alatt további támogatási kérelmet is benyújthat amennyiben a kérelem:
- nem a korábban támogatott területre vonatkozik, vagy
- a felhívás 3.1.1.2. fejezet 1.) és 2.) pontja szerinti támogatott területre vonatkozik, de az újabb
támogatást a felhívás 3.1.1.2. fejezet 3.) pont a) alpontja szerinti tevékenységre kéri.

I .) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:
A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:
a.) az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban:
Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
melyben az engedélyezett célállomány kialakításával a szerkezetátalakítás megvalósul,
c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában
legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.
2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha.
3.) A tarvágás végrehajtható az erdőrészlet teljes területén vagy területhatár állandósítással
elkülönített részterületén is. Abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több
részterületet érint a tarvágás, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlet vonatkozásában a
részterületek együttes területét kell feltüntetni.
4.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, amelyeken
a.) vágásérett faállomány található,

8

b.) a tarvágások 2014. augusztus 1-ét követően kerültek elvégzésre, vagy az erdőtervben
tarvágás előírás szerepel.

5.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását
követően, a tarvágás végrehajtása után kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység
megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységeket megkezdték:
-

csemeteültetés,

-

makkvetés.

6.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan területekre, melyek az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X.22.) FVM rendelet (továbbiakban: ENTB rendelet)
alapján korábban támogatásra kerültek.

B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:
a.) az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt.
alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
melyben az engedélyezett célállomány kialakításával a szerkezetátalakítás megvalósul,
c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában
legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.
2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha, teljes erdőrészlet.
3.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, amelyeken
a.) vágásérett faállomány található,
b.) az átalakítandó faállomány főfafajának eredete sarj, vagy az átalakítandó erdőrészlet
természetességi mutatója faültetvény vagy kultúrerdő, vagy átmeneti erdő.
4.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását
követően kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi
tevékenységeket megkezdték:
-

csemeteültetés,

-

makkvetés.

5.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyek az
ENTB rendelet alapján korábban támogatásra kerültek.

C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:
a.) az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt.
alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
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c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában
legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.
2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha, teljes erdőrészlet.
3.) A támogatás olyan erdőrészlet esetén igényelhető, amelyen a támogatási kérelem benyújtásakor
faállomány:
a.) koronaszintjének a záródása legalább 50% és legfeljebb 70 % között van,
b.) főfafajának kora meghaladja a 20 évet, de a vágásérettségi mutatója 30 évnél nagyobb,
c.) természetességi mutatója származék erdő, vagy természetszerű erdő.
4.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását
követően, kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi
tevékenységeket megkezdték:
-

csemeteültetés,

-

makkvetés.

5.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyek az
ENTB rendelet alapján korábban támogatásra kerültek.
II. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:

1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:
a.)
az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt.
alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
b.)

rendelkezik az adott területre vonatkozó jogerős erdőtervvel,

c.)
az erdőgazdálkodói jogosultsága az adott terület vonatkozásában legalább a fenntartási
időszak végéig fennáll.
2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha felújítási kötelezettség alá vont teljes erdőrészlet vagy
területhatár állandósítással elkülönített részterület. Abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül
egyidejűleg több részterületet érint a kötelezettség, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez
kapcsolódóan a részterületek együttes területét kell feltüntetni.
3.) Azon erdőterület jogosult támogatásra:
a) amelyről 1:10000, ill. 1:2000 méretarányú átnézeti helyszínrajz készült, amelyen feltüntetésre
került, hogy az erdőrészlet mely területén kerül kiültetésre a támogatott klímarezisztens
szaporítóanyag,
b)

a 6. számú mellékletben szereplő célállomány típusok egyike kerül megvalósításra.

4.) A felhasznált szaporítóanyagnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
a.) az erdészeti tudományos szervezet (NAIK Erdészeti Tudományos Intézet) a szaporítóanyag
forrását az adott erdőrészletben klímarezisztensnek minősítette és erről 2. számú melléklet
szerinti egyedi igazolást állított ki (az adott területen klímarezisztensnek minősített
szaporítóanyag-források köre elérhető/meghatározható az ERTI által erre a célra fenntartott
weblapon)
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b.) a felhasznált szaporítóanyag kiválasztott, kiemelt, vizsgált kategóriájú vetőmagját a
1999/105/EK Tanácsi irányelv, a Bizottság (EU) 2015/321 végrehajtási határozata, valamint a
110/2003 (X.17.) FVM rendelet előírásainak megfelelően a kijelölt növénytermesztési
hatóság engedélyével vagy tájékoztatása mellett szállítottak be, ill. hoztak forgalomba,
c.) a felhasznált szaporítóanyag vetőmagját a kijelölt növénytermesztési hatóság
- külföldi származású szaporítóanyag esetén belföldiesítő szemle alapján, vagy
- belföldi származású szaporítóanyag esetén a gyűjtés során végzett külön helyszíni
ellenőrzés alapján
kiállított alap származási igazolvánnyal látta el oly módon, hogy a helyszíni ellenőrzés során
a hatóság a vetőmag tételből hatósági mintát, ill. az ügyfél részére elkülönített vizsgálati
mintát vett, amelyet az ügyfél, a szaporítóanyag-forrás azonossága ellenőrizhetőségének
biztosítása céljából, az erdészeti tudományos szervezet (NAIK) részére bizonyíthatóan
(igazoltan) átadott.
5.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását
követően, kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi
tevékenységeket megkezdték:
-

klímarezisztens szaporítóanyaggal történő csemeteültetés,

-

klímarezisztens szaporítóanyaggal történő makkvetés.

III. Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése
érdekében végzett tevékenységeknél:
A. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén:
1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:
a.) az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján
jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában
legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.
2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha teljes erdőrészlet.
3.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, amelyek területén
a.) a főfafaj vágásérettségi mutatója 10 évnél nagyobb,
b.) az erdősítés nem minősül folyamatban lévőnek.
4.) Jelen felhívás alapján csak azon erdőrészletek részesülhetnek támogatásban, ahol az erdészeti
hatóság helyszíni szemlét követően kitöltött 3. számú hatósági bizonyítványban igazolja, hogy:
a.) az erdőrészletben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3.
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számú melléklete szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-vagy cserjefajok elegyaránya 530% között van,
b.) az erdőrészletben - a Vhr. 3. számú melléklete szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fafajok
kivételével - a faállomány további fafajainak elegyaránya eléri a 70 %-ot,
c.) az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-vagy cserjefajok teljes eltávolítását követően az
erdőrészletben nem keletkezik felújítási kötelezettség.
5.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását
követően kezdheti meg saját felelősségre.
6.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyek az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX.24.) FVM rendelet
(továbbiakban: EKV rendelet) agresszívan terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
célprogramjában korábban már támogatásra kerültek.
B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
1.) A támogatás olyan részletek esetén igényelhető, ahol:
a.) a részlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján
jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott részletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott részlet vonatkozásában legalább
a fenntartási időszak végéig fennáll.
d.) az alábbi természetvédelmi indokok valamelyike fennáll:
I. a tisztás kialakítását vagy helyreállítását érvényes Natura 2000 fenntartatási terv írja
elő;
II. a tisztás kialakítása, vagy helyreállítása legalább 3 védett ill. fokozottan védett növényvagy állatfajnak teremt élőhelyet.
2.) A legkisebb támogatható terület 0,5 ha.
3.) A támogatást igénylő azon teljes részletek vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyek az
Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) az Evt. 13. § (1) a) pontja alapján
egyéb részletként szerepelnek.
4.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását
követően kezdheti meg saját felelősségre.
5.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan részletekre, melyek az EKV
rendelet erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogramjában korábban már támogatásra
kerültek.

II. Kötelezettségek vállalása
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1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:

A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítást legkésőbb a
támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak
végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a kérelmezett területen elvégzett tarvágást legkésőbb a kifizetési
igénylés benyújtásáig a Vhr. 29 § (1) b) pontja szerint az erdészeti hatóságnak bejelenteni.
3.) A támogatást igénylő köteles a felújítást és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat
igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
4.) A támogatást igénylő köteles a felújításhoz használt származási bizonylatok egy másolati
példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára
megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak végéig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakításhoz kapcsolódó
felújítás elsőkivitelét az 4. számú mellékletben meghatározott minimális csemete darabszámmal
elvégezni.
6.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a főfafaj legalább 2 éves életképes egyedeinek egyedszáma elérje az az 4.
számú mellékletben meghatározott egyedszám 70%-át, és az elegyarány a célállomány típusnak
megfeleljen.
7.) Amennyiben a támogatást igénylő tuskózást végez, köteles a tarvágást követő teljes
erdőszerkezet átalakítás talajelőkészítése során a kifizetési igénylés benyújtásáig a területen
található tuskókat az erdőrészletből eltávolítani vagy az erdőrészletben szétforgácsolni.
8.) Amennyiben a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás részterületen valósul meg, akkor a
támogatást igénylő köteles a részterület területhatár állandósításáról gondoskodni a fenntartási
időszak végéig.
9.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést
a kifizetési igénylés benyújtásáig az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek
megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a fenntartási időszak végéig
fenntartani.

B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakítást legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési
igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a felújítást és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat
igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles a felújításhoz használt származási bizonylatok egy másolati
példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára
megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak végéig megőrizni.
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4.) A támogatást igénylő köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakítás terület előkészítése során legalább 30 cm széles ültetési pásztákat kialakítani.
5.) A támogatást igénylő köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakításhoz kapcsolódó felújítás első kivitelét az 4. számú mellékletben meghatározott minimális
csemete darabszámmal az ültetési pásztákban elvégezni.
6.) A támogatást igénylő a fenntartási időszak első két évében a támogatott erdőrészletben
véghasználatot nem végezhet.
7.) A támogatást igénylő köteles a terület előkészítése során kialakított ültetési pásztákban az ápolási
munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási időszak utolsó évére a főfafaj legalább 2 éves
életképes egyedeinek egyedszáma elérje az 4. számú mellékletben meghatározott egyedszám
70%-át, és az elegyarány a célállomány típusnak megfeleljen.
8.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést
a kifizetési igénylés benyújtásáig az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek
megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a fenntartási időszak végéig
fenntartani.

C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet
átalakítást legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési
igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a pótlást igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal
megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles a pótláshoz használt származási bizonylatok egy másolati példányát
a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az
eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak végéig megőrizni.
4.) A támogatást igénylő köteles az alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet
átalakítás során az erdőrészlet célállományának megfelelő a Vhr. 4. számú melléklete szerinti
fafajok csemetéiből hektáronként legalább 1000 darabot elültetni.
5.) A támogatást igénylő köteles az állománykiegészítést kézi ültetéssel végrehajtani.
6.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a csemeték legalább két éves életképes egyedeinek egyedszáma elérje a 4.
pontban meghatározott minimális egyedszám 70%-át.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést
a kifizetési igénylés benyújtásáig az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek
megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a fenntartási időszak végéig
fenntartani.

2. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a klíma-rezisztens szaporítóanyaggal történő felújítást
legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés
benyújtásáig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
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2.) A támogatást igénylő köteles a felújítást és az azt esetlegesen követő pótlásokat is igazolt
származású klíma-rezisztens szaporítóanyaggal megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles a felújításhoz használt szaporítóanyag származási
bizonylatainak egy másolati példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az
erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak
végéig megőrizni.
4.) A támogatást igénylő köteles a kérelmezett területen a felújítást úgy elvégezni, hogy felújítás
első kivitelét az 4. számú mellékletben meghatározott minimális csemete darabszám
hektáronként 4000 darab klímarezisztens csemete elültetésével vagy 2 mázsa kocsányos
tölgy vagy kocsánytalan tölgy vagy csertölgy, vagy 1 mázsa bükk klímarezisztens makk
vetésével együttesen valósul meg.
5.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a főfafaj klíma-rezisztens szaporítóanyagából származó, legalább 2 éves
életképes egyedeinek egyedszáma elérje az 4. számú mellékletben meghatározott
egyedszám 70%-át, és az elegyarány a célállomány típusnak megfeleljen.
6.) Amennyiben a klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás vagy pótlás részterületen
valósul meg, akkor a támogatást igénylő köteles e részterület területhatár állandósításról
gondoskodni.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
támogatást az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően
megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a fenntartási időszak végéig fenntartani.

3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése
érdekében végzett tevékenységek esetén:

A. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén:

1.) A támogatást igénylő köteles az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok
visszaszorítását legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi
kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles az intenzíven terjedő idegenhonos fa-vagy cserjefajok eltávolítását
úgy végrehajtani, hogy azok 50 cm-nél magasabb egyedei a fenntartási időszak alatt ne legyenek
az erdőrészletben.
3.) A támogatást igénylőnek a kifizetési igénylés benyújtásáig az adott erdőrészlet vonatkozásában
eleget kell tennie a fakitermelés végrehajtására vonatkozó a Vhr. 29. § (1) bekezdés b) szerinti
bejelentési kötelezettségének.
4.) A támogatást igénylő a fenntartási időszak alatt a támogatott erdőrészletben véghasználat jellegű
fakitermelést nem végezhet.
5.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylőköteles a kiegészítő
tevékenységet a kifizetési igénylés benyújtásáig a felhívás 5. számú mellékletében foglalt
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani.
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B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az erdei tisztások kialakítását vagy helyreállítását legkésőbb a
támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak
végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.)

Tisztás kialakítása esetén a támogatást igénylő köteles a kifizetési igénylés benyújtásáig a
kérelmezett terület tisztásként történő Adattári átvezetéséről, valamint a fenntartási időszak alatt a
nyilvántartásban maradásáról gondoskodni.

3.)

A támogatást igénylőnek fakitermelés esetén rendelkeznie kell a nevére szóló, a tisztás
elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által tudomásul vételi záradékkal ellátott,
fásításban tervezett fakitermelési bejelentővel.

4.)

A támogatást igénylő a fenntartási időszak alatt a tisztás teljes területén köteles biztosítani, hogy
a közlekedés és a munkák során ne keletkezzen 20 cm-nél mélyebb keréknyom.

5.)

A tisztás területén szóró, vadetető, sózó létesítése, fenntartása egész évben tilos, az erdei
farakodó létesítése, fenntartása pedig április 1. és október 15. közötti időszakban tilos.

III. Vis maiorra vonatkozó szabályok
Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és
az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.
A vis maior rendeletekben meghatározott bejelentéshez csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a
program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett
területekre.

IV. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

1.) A támogatói okirat kézhezvételét követően, a kifizetési igénylés benyújtásáig a támogatást igénylő
az arra rendszeresített elektronikus felületen kérelmezheti a vállalt kötelezettségeinek átadását.
2.) A támogatást igénylő a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való
jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági
feltételek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
3.) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt tevékenység vagy
létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott
tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak.
4.)

A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatói okiratban jóváhagyottaktól.

5.) A kötelezettséget vállaló kötelezettség átvállalási kérelme után a kifizetési igénylés csak akkor
hagyható jóvá, ha a kötelezettségátvállaló kötelezettség átvállalásra vonatkozó kérelme az általa
benyújtott kifizetési igénylést megelőző év december 31-ig benyújtásra került.
6.) A támogatás a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem jóváhagyása után kibocsátott módosított
támogatói okirat elfogadását követően folyósítható a kötelezettség átvállaló részére.
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7.) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az IH és az
átruházó között a támogatói okirat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre
száll át.
8.) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges mindkét fél által aláírt - valamennyi dokumentum másolati példányát.
9.) Ha a kötelezettséget átvevővel, vagy az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben
valamely ellenőrzés megállapítása alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló
eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról az IH a kizárásra irányuló eljárás befejezését
követően dönt.

V. Ellenőrzés

1.)

A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre
kerülnek.

2.) Az V.1.) pontja szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a vis maior kérelemre
vonatkozóan:
a)
adminisztratív ellenőrzést foglal magában.
3.) Az V.1.) pontja szerinti ellenőrzés a kifizetési igénylésre vonatkozóan:
a)
adminisztratív ellenőrzést,
b)
kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában.
4.) A támogatási kérelem és a kifizetési igénylés elbírálása az Adattárnak a támogatási kérelem
esetén az értékelési határnap szerint aktuális adatai alapján, illetve a kifizetési igénylés esetén a
benyújtására nyitva álló időszak utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.
VI. Jogkövetkezmények
1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:
A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
1.) Ha a szerkezetátalakítás a támogatói okiratban szereplő erdőrészletekben a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) A
bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az
elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezet II. 1.) A bekezdésének 2.) pontjában
foglaltaknak nem tett eleget és a bejelentést az erre való írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15
napon belül sem tette meg, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatási jogosultsága
megszűnik.
3.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 1.) A bekezdésének 3.), és 5.) pontjában
foglaltakat nem tartotta be, ill. a 4. pontban foglalt kötelezettségét az erre való írásbeli felszólítás
kézhezvételét követő 15 napon belül sem tette meg, az adott erdőrészlet vonatkozásában a
támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
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4.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) A bekezdésének 6.)
pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott
erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.) Amennyiben a támogatás igénylő tuskózást hajtott végre, és a fenntartási időszak alatt
megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) A bekezdésének 7.)
pontjában meghatározott tuskó eltávolítást nem hajtotta végre, úgy az adott erdőrészlet támogatási
jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) A bekezdésének 9.) pontjában
foglaltakat nem a jelen felhívás 5. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek megfelelően
valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan adott
kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – kivéve a 7. és 8. pontban
szabályozott eseteket - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
7.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka funkciójuk ellátására alkalmasak, de az 5.
számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az
adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.
8.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő nem tett
eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) A bekezdésének 9.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó
feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.
9.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. II. 1.) A bekezdésének 8.) pontjában foglalt
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget, akkor a területegységre jutó támogatási
összeg 10 %-kal csökkentett összeg kifizetésére jogosult. A már igénybe vett támogatási összeget
az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
1.) Ha a szerkezetátalakítás a támogatói okiratban szereplő erdőrészletekben a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) B
bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az
elmaradással érintett erdőrészlet támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában
megszűnik.
2.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 1.) B bekezdésének 2.) 4.) és 5.)
pontjában foglaltakat nem tartotta be, ill. a 3. pontban foglalt kötelezettségét az erre való írásbeli
felszólítás kézbesítését követő 15 napon belül sem teljesítette, úgy az adott erdőrészlet
vonatkozásában a támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában
már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) B bekezdésének 6.) pontjában foglaltakat
nem tartotta be és a fenntartási időszak első két évének valamelyikében elvégezte a
véghasználatot, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet
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vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
4.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) B bekezdésének 7.)
pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott
erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) B bekezdésének 8.) pontjában
foglaltakat nem a jelen felhívás 5. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan
adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – kivéve a 6 és 7. pontban
szabályozott eseteket - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka funkciójuk ellátására alkalmasak, de az 5.
számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az
adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.
7.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő nem tett
eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) B bekezdésének 8.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó
feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.
8.) Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez
kötődő meg nem felelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a
tájékoztatás alapján dönthet a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendelheti a
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését.

C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás
1.) Ha a szerkezetátalakítás a támogatói okiratban szereplő erdőrészletekben a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) C
bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az
elmaradással érintett erdőrészlet támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában
megszűnik.
2.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 1.) C bekezdésének 2.) és 4.) pontjában
foglaltakat nem tartotta be,ill. a 3. pontban foglalt kötelezettségét az erre való írásbeli felszólítás
kézbesítését követő 15 napon belül sem teljesítette, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a
támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) C bekezdésének 5.) pontjában foglaltak
szerint az állománykiegészítést nem kézi ültetéssel hajtotta végre, úgy az adott erdőrészlet
támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
4.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) C bekezdésének 6.)
pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott
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erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) C bekezdésének 7.) pontjában
foglaltakat nem a jelen felhívás 5. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek megfelelően
valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan adott
kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – a 6. és 7. pontban szabályozott
esetek kivételével - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka funkciójuk ellátására alkalmasak, de az 5.
számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az
adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.
7.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő nem tett
eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 1.) C bekezdésének 7.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó
feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.
8.) Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez kötődő
meg nem felelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a tájékoztatás
alapján dönthet a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendelheti a jogosulatlanul
igénybevett támogatás visszafizetését.
2. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén
1.) Ha a felújítás a támogatói okiratban szereplő erdőrészletben vagy annak részterületén a 3.4.1.1
fejezet II. 2.) bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul
meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott támogatási igénylés
vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 2.) bekezdésének 2.) 4.) 5.) pontjában
foglaltakat nem tartotta be, ill. a 3. pontban foglalt kötelezettségét az erre való írásbeli felszólítás
kézbesítését követő 15 napon belül sem teljesítette, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a
támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 2.) bekezdésének 7.) pontjában
foglaltakat nem a jelen felhívás 5. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek megfelelően
valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan adott
kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik. A már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
4.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély funkciójuk ellátására alkalmasak,
de az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az
ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.
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5.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő nem tett
eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 2.) bekezdésének 7.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó feltételnek,
a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza
kell fizetni.
6.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. 2.) bekezdésének 6.) pontja szerinti
támogatott részterület lehatárolása egyáltalán nem történt meg vagy nem megfelelően, illetve
hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás teljes körű lefolytatását,
akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területek
vonatkozásában és az adott évi támogatásra sem jogosult.
7.) Amennyiben a 3.4.1.1 fejezet II 2.) bekezdésének 6.) pontja szerinti támogatott részterület
lehatárolása egyáltalán nem történt meg, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és
ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések
végrehajtását, úgy a megállapított területre eső adott évi támogatás összege 10%-kal csökkentésre
kerül. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

3. Egyéb,

az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése
érdekében végzett tevékenységek esetén:

A. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
1.) Ha az intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása a támogatói okiratban
szereplő erdőrészletekben a 3.4.1.1 fejezet II. 3.) A bekezdésének 1.) pontjában meghatározott
időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az elmaradással érintett erdőrészlet támogatási
jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 3.4.1.1
fejezet II. 3.) A bekezdésének 2.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és a Vhr. 3.
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 50 cm-nél
magasabb egyedei csoportosan jelennek meg az erdőrészletben, utalva az irtási munkák
szakszerűtlen végrehajtására, akkor az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az
érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 3.4.1.1
fejezet II. 3.) A bekezdésének 2.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és a Vhr. 3.
számú mellékletében,intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok szálanként
elkülönült 50 cm-nél magasabb egyedei találhatók, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése
egyértelműen megállapítható, akkor az adott erdőrészletre eső támogatás összege 10%-kal
csökkentésre kerül.
4.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 3.) A bekezdésének 3.) pontjában
meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, úgy az erdőrészlet támogatási
jogosultsága megszűnik.
5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 3.) A bekezdésének 4.) pontjában
foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatási jogosultsága
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megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedés
megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. 3.) A bekezdésének 5.) pontjában
foglaltakat nem a jelen felhívás 5. számú mellékletében leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan
adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik. A már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.

B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása
1.) Ha az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása a támogatói okiratban szereplő részletekben a
3.4.1.1 fejezet II. 3.) B bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak
részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem
vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. 3.) B bekezdésének 2.) pontjában
foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott terület vonatkozásában a támogatási jogosultsága
megszűnik és az érintett terület vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. 3.) B bekezdésének 3.), 4.),
5.) pontjában foglaltaknak, akkor a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre
vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett
természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt
és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt
megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,
kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után,- az 5.1 fejezet 5. pontja
szerinti eset kivételével - a támogatói okirat hatálybalépésének az évében, vagy az azt követő két éven
belül lehet – amely jogvesztő hatályú - benyújtani elektronikus úton.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően –
megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a
támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a
támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az
igényelt támogatás elnyerését.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt
megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint
a támogatást igénylőnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2
pontja tartalmazza.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlótér területére
nem vehető igénybe a támogatás.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
Az indikátor neve

a mutató elnevezése

Érték

A szénmegkötéshez vagy - tároláshoz
hozzájáruló gazdálkodási szerződés keretében
kezelt erdőterületek nagysága

Kezelt terület (ha)

4000

.
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3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
A 3.1.1.2. fejezet 1.) 2.) és a 3) bekezdés szerinti tevékenységek esetében a támogatást igénylő köteles a
megvalósított állapotot a kifizetési igénylés benyújtásának évétől számított 5. év végéig fenntartani.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.10. Önerő
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről
szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

4.2.Támogatásban nem részesíthetők köre
1. Az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.
2. Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható:
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.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint)
ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

• 2017. február 28. - 2019. július 1. között,
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
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Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
• 2017. március 31.
• 2017. június 30.
• 2017. december 30.
• 2018. június 29.
• 2018. december 29.
• 2019. február 28.
• 2019. július 1.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában,
vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell
csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig változtatások tehetők.
A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig tett utolsó változtatás
szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem
benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend szerint kerülnek elbírálásra.
a) A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmek a 4.4.2. pont 3.
bekezdésben meghatározott pontrendszer alapján, a támogatott területek szerinti rangsor
állításával kerülnek elbírálásra.
b) A támogatott területek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az
IH bocsátja ki a támogatói okiratot.
c) Azt a minimális pontszámot, amelytől e felhívás alapján támogatás adható, az IH
közleményben teszi közzé.
d) Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF dokumentum 3. pontjában
találhatóak „A támogatási kérelmek elbírálásának módja” cím alatt.
A támogatási kérelmekről az IH vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra,
adategyeztetésre, tisztázó kérdésre
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az IH a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív
össze.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében, támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint
az alábbi kritériumoknak.
1.) Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a.) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
25

b.) a jelen felhívás 3.4.1.1. fejezetének „I. A támogatás igénybevételének feltételei”-ben leírt
jogosultsági kritériumok.
c.) A felhívás 4.1. pontja szerinti hozzájárulás.

Amennyiben a nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott
részlet nem felel meg, akkor az adott részlet hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.) Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a.) Az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén a támogatási
kérelem benyújtásáig elkészült hatósági bizonyítvány, ami az erdészeti hatóság igazolása az
intenzíven terjedő idegenhonos fa-vagy cserjefajok jelenlétéről.
Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott
erdőrészlet nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor, amelyet követően a hiánypótlást az IH
által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

3.) Tartalmi értékelési szempontok:
Tartalmi értékelési szempont

Adható pontszám

1.
legalább 2
tevékenység egyidejű
megvalósítása esetén:

Az értékelés alapja
A pályázati dokumentáció

tarvágást követő teljes
erdőszerkezet átalakítás

5

erdőállomány alatti erdősítéssel
történő teljes erdőszerkezet
átalakítás

5

alátelepítés során
állománykiegészítéssel történő
erdőszerkezet átalakítás

5

klíma-rezisztens
szaporítóanyaggal történő
erdőfelújítás

5

intenzíven terjedő, idegenhonos
fa- és cserjefajok
visszaszorítása

5

erdei tisztások kialakítása vagy
helyreállítása

5

Az 1. szempont alapján legfeljebb 10 pont érhető
2. Elsődleges rendeltetés
(2009. évi XXXVII. törvény
22. § (1) bekezdés)

A pályázati dokumentáció

26

Védelmi

10

Közjóléti

5
összesen: 10

3. A klímaváltozás
hatásaival szembeni
ellenállóságot növeli
a.) a biodiverzitás
növelésével:
3 vagy több különböző fafaj

40

2 fafaj
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b.) felhasznált klímarezisztens
szaporítóanyag
felhasználásának területi
aránya:
az erdő területének több mint
75%-ahasznált
klímarezisztens
szaporítóanyaggal

20

az erdő területének 50-74%-a
telepített klímarezisztens
szaporítóanyaggal

15

az erdő területének 25-49%-a
telepített klímarezisztens
szaporítóanyaggal

10

c.) a felhasznált
szaporítóanyag genetikai
hátterére vonatkozó
információk megléte, a
szaporítóanyag-forrás
kategóriája:
vizsgált

20

kiemelt

15

kiválasztott

10
összesen: 80

Maximálisan elérhető pontszám

100
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Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.
Az értékelés alapján elérendő minimális pontszám: 25 pont.

5.

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
1.) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2.) A tevékenységre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A
kifizetés kizárólag a kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4.) A kifizetési igénylést a maradéktalan megvalósítást követően a támogatói okirat hatálybalépésének
évében vagy az azt követő két év valamelyikében lehet benyújtani a kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig. Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylését a fenti határidőig nem nyújtja
be, úgy támogatási jogosultsága megszűnik.
5.) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés
benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti
tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel.
6.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely
határidő jogvesztő hatályú.
7.) A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási
határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg
munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
8.) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a
Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a
mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
9.) Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár elektronikus
felületén, ügyfélkapun keresztül.
10.) A benyújtott kifizetési igénylés alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív
ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül
kifizetésre.
11.) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
12.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b)
bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
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5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az egyes beavatkozási elemekre nyújtható támogatás összege a 1303/2014/EU Rendelet 67. cikk (1)
bekezdés b) pont és (6) bekezdés alapján átalányalapú egységköltség formában került kialakításra.
Egyes műveletek támogatásának feltételeit meghatározó dokumentum (Vidékfejlesztési Program) rögzíti a
művelet költségeinek meghatározására alkalmazandó módszert és a vissza nem térítendő támogatás
nyújtásának feltételeit. Ennek megfelelően a Vidékfejlesztési Programban rögzítésre került összegek:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően
Egyéb lágy lombos célállomány típus csoportra:

1478 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően
Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus
csoportra:

2190 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően
Akác célállomány típus csoportról - Tölgy-Bükk,
Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra:

3076 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, erdőállomány alatti
erdősítéssel:

1129 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően
Egyéb lágy lombos célállomány típus csoportra
tuskózás nélkül:

1092 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően
Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus
csoportra tuskózás nélkül:

1142 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően
Akác célállomány típus csoportról - Tölgy-Bükk,
Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra
tuskózás nélkül:

1915 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Géppel nem járható terepen a teljes erdőszerkezet átalakítás költségei támogatásának 10 %-os növelése
indokolt.

Alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás

Klímarezisztens
erdőfelújítás :

szaporítóanyaggal

484 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

történő

csemetével

871 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

29

tölgy makkal

806 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

cser makkal

709 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

bükk makkal

1064 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok
visszaszorítása:

497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

303 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Kiegészítő intézkedések támogatási mértéke:

Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén
Tuskókenés

129 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Szerkezetátalakítási tevékenységek megvalósítása esetén
Kerítés

4 euró/m

max. 504 euró/ha

Villanypásztor

2 euró/m

max. 216 euró/ha

13 euró/100 m

max. 624 euró/ha

Padka (lejtés >10°,
kézi)
Erdőszegély
kialakítása

1 euró/m

5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.5. Az elszámolható költségek köre
Az 5.3 pontban foglalt átalánya alapú egységköltségek magukban foglalják mindazon elszámolható
költségeket, amelyek az adott beavatkozás megvalósításához szükségesek.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
Az 5.3 pontban rögzített egységköltségeken túl nem támogatható más költség.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás
Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz
nyújtott támogatás
•
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (mezőgazdasági csoportmentességi
rendelet) szóló 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1—75.) I.-III. fejezetében és a III.
fejezet 35. cikkében,
•
a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben,
valamint
•
az Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban
nyújtható.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni:
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a.) Az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén a támogatási kérelem
benyújtásáig elkészült hatósági bizonyítvány, ami az erdészeti hatóság igazolása az intenzíven
terjedő idegenhonos fa-vagy cserjefajok jelenlétéről.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.2.
A
TÁMOGATÁSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

SZERZŐDÉSHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen felhívás esetében nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

A kifizetési igénylés mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
1.) Szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:
a) a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetében az elvégzett tarvágásra
vonatkozó a Vhr.29. § (1) bekezdés b) szerinti bejelentő másolatát,
b) a felújítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát,
c) kerítés, villanypásztor, esetében a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó
mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját
poligon feltöltésével kell igazolni.
d) padka, erdőszegély esetében a megvalósítás pontos hosszának és elhelyezkedésének
leírását, valamint – abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak
bizonyos részét érintik – az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével
kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet,
e) a részterületen megvalósuló tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetében
mellékelni kell a területhatár állandósítással elkülönített részterület elhelyezkedését és
méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó
felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni.

2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:
a) erdészeti tudományos szervezet által kiadott egyedi igazolást arról, hogy a felhasznált
szaporítóanyag az adott részletben klímarezisztensnek minősül,
b) a felújítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát,
c) a részterületen megvalósuló klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás esetében
az érintett részterület határainak feltüntetésével készített térképet.
3.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén:
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a) az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr.29. § (1) bekezdés b) szerinti bejelentő
másolatát.
4.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
a) fakitermelés esetén az erdészeti hatóság által kiadott, a támogatást igénylő nevére szóló
fásításban tervezett fakitermelésre vonatkozó, tudomásul vételi záradékkal ellátott bejelentő
másolati példányát.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az IH fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt
esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az
IH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az IH (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami
Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint
jogszabályban,pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más
jogosultak hozzáférhetnek.

A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó
kérelmét benyújtotta az Államkincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott
jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának
lehetőségéről az Államkincstár tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az
Államkincstár útján kerül megküldésre.

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az IH - a közbenső szervezet azaz az
Államkincstár bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt
támogatás igénylő és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük
arányában örökösei (továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és tartalmi
értékelés lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor.

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági
ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható
lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív támogatói döntéshez szükséges
ponthatárt.
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Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő
halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem
kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat kézhezvételét megelőzően, úgy függő
jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban
megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben
az örökös az Államkincstár felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási
jogviszony nem jön létre.

Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy
dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható.

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt
házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges
eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős
hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja
a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. Fogalomjegyzék
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Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az
adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére,
4
valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III.
Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok
kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal integrált informatikai rendszert működtet.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a
5
Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az
általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és
kezelje.
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1. számú melléklet: Fogalomtár
2. számú melléklet: Igazolás klímatűrőnek minősített szaporítóanyagról
3. számú melléklet: Hatósági bizonyítvány
4. számú melléklet: Csemete darabszám
5. számú melléklet: Kiegészítő intézkedések műszaki követelményei
6. számú melléklet: Klímarezisztens célállomány típusok
7. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye

4

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
5
A Bizottság 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a
biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
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