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Vidékfejlesztési Program 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP4-4.4.1-16  

Támogatást 

igénylők köre: 

Azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik/amelyek rendelkeznek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (MVH eljárási törvény) 

28. §- a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfelek. 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési 

támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55. § -ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nyt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (Ávr.) 50. §-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj fent említett ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjét visszaállítsa, 

illetve fejlessze – továbbá az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a 

fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti 

értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó 

műveletek megvalósítására: 

A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken 

B) célterület – Gyeptelepítés 

C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein 

D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken 

Beadás 

határideje: 

Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott időszakban: 2016. július 11. 

napjától 2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet nyújthat be. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

A) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha; 

B) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha; 

C) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/100 folyóméter; 

D) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,51 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 400 db. 

 


