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Vidékfejlesztési Program 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP4-4.4.2.2-16  

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be aktív mezőgazdasági termelők, akik: 

• a fenntartási időszak végéig a beruházással érintett terület vonatkozásában jogszerű földhasználók, 

• rendelkeznek a Kincstár eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről) 28.§-a szerint ügyfél-

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

 

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

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, 

szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a 

biodiverzitás megőrzése, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából. 

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése 

Gyeptelepítés időszakos vagy állandó vízfolyás, állóvíz partján lévő, a „Vízvédelmi sáv” megnevezésű Mezőgazdasági 

Parcella Azonosító Rendszer (továbbiakban: MePAR) fedvénnyel szomszédos szántó művelésű területen, a fedvény 

szántóval határos oldalától, illetve - amennyiben a szántó a vízfolyás, állóvíz partjával határos - a vízfolyás, állóvíz 
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partjától számított minimum 40,00 m szélességben, az 1. számú mellékletben meghatározott hazai pázsitfűfajokból álló 

gyepkeverékből. 

II. Vizes élőhelyek kialakítása 

Vizes élőhelyek kialakítása szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, 

mocsaras, part menti vegetációval szegélyezetten, amely magában foglalja a parti sávot és a pufferzónát is. 

Beadás 

határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 11. napjáig van lehetőség. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A támogatási összeg hektár alapra van vetítve. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: (a 3.1.1. fejezet I.) pontja esetén): 

400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: (a 3.1.1. fejezet II.) pontja esetén): 

300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha. 

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtás évének január 1-jén 

fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000 Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 5 db. 

 


