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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 
VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP5- 8.1.1-16  

Támogatást 

igénylők köre: 

A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók. 

 

Pályázati kiírás 

célja: 

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát 

nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitele 

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése 

 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A) célterület esetében: 

a) fenntartási (ápolási) tevékenység; 

b) kieső jövedelem pótlása. 

 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A) célterület: 
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a. kerítés, 

b. villanypásztor, 

c. padka, 

d. erdőszegély kialakítása, 

e. mikorrhizált csemete telepítése. 

B) célterület: 

a. kerítés, 

b. villanypásztor kialakítása 

Beadás 

határideje: 
2016. július20. - 2019. június30. között. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

 

 A B C D E 

1 Célállomány-típus csoport  

 
Tölgy-Bükk és 

Egyéb 

keménylomb  

Egyéb lágylomb  

 
Akác  Nemesnyár  

 

2 Fenntartási/jövedelempótló 

időszak erdőtelepítés 

esetén  

Év  

3 11 7 4 4 

4 Elsőkivitel, illetve telepítés 

költsége* 

eurónak megfelelő forint összeg/hektár  

 

5 Erdőtelepítés  2789 2112 1881 1709 

6 Ipari célú fás szárú 

ültetvény  
- - 1640 2216 

7 Fenntartási költségek 

erdőtelepítés esetén  
(Fenntartási időszakra összesen)  

eurónak megfelelő forint összeg/hektár/fenntartási időszak  

8 3168 2156 1254 1144 

 

Kiegészítő intézkedések költségei: 
Kerítés  5,8 eurónak megfelelő forint összeg/m  max. 731eurónak megfelelő forint 

összeg/ha  

Villanypásztor  

 
4,8 eurónak megfelelő forint összeg/m  

 
max. 518eurónak megfelelő forint 

összeg/ha  
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Padka (lejtés >10°, kézi, csak 

erdőtelepítés)  

13 eurónak megfelelő forint 

összeg/100m  

max. 624 eurónak megfelelő forint 

összeg/ha  

Erdőszegély kialakítása (csak 

erdőtelepítés)  

1,5 eurónak megfelelő forint összeg/m  

 
 

Mikorrhizált csemeték (csak 

erdőtelepítés)  

eurónak megfelelő forint összeg/db  

 
max. 3225 eurónak megfelelő forint 

összeg/ha  

 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50,32 milliárd Ft. 

A rendelkezésre álló keretösszeg az A) és B) célterület között az alábbiak szerint oszlik meg: 

A) célterület: 45,32 Mrd Ft; 

B) célterület: 5 Mrd Ft. 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db. 

 


