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Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 
VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP-5-8.6.2-16  

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati 

erdőgazdálkodók vehetik igénybe. 

Pályázati kiírás 

célja: 

Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők 

nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a 

beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során 

tapasztalhatók. 

1.) Támogatható tevékenységek az alábbiak: 

a) befejezett ápolás; 

b) tisztítás; 

c) törzsnevelési jellegű beavatkozás. 

2.) A beavatkozások hatására: 

a) a talajállapot javítása következtében a várható növedék mennyisége növekszik, valamint az erdők kondíciója javul; 

b) a tőszámcsökkenés miatt növekszik a növőtér, amelynek következtében; 

ba) rövidtávon javul az egyedek állékonysága, és ezzel a fatermesztés biztonsága; 

bb) hosszú távon növekszik a kitermelt faanyag átmérője, és ezzel a piaci értéke; 

c) növekszik a mag eredetű, vagy a gyökérsarj eredetű egyedek aránya; 

d) növekszik a célállomány főfafajainak elegyaránya a fiatal erdő felső szintjében; 
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e) növekszik az ágtiszta törzsmagasság. 

 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 

december 17-i 1305/2013 EU rendelet 26. cikkében foglaltak szerint, az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló 

erdőgazdálkodási tevékenységek megvalósításának támogatására. 

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 

hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban meghatározott részletes 

szakmai feltételek szerint. 

1.) A támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló: 

a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás; 

b) tisztítás fahasználat; 

c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll. 

Beadás 

határideje: 
Támogatási kérelmek beadására 2019.03.04-ig van lehetőség.  

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

 

Támogatott tevékenység Támogatási összeg 

(eurónak megfelelő forintösszeg /ha) (nem Közép-

Magyarországi  régió) 

kézi befejezett ápolás 149  

gépi befejezett ápolás 92 

tisztítás természetszerű, átmeneti és származék 

természetességi állapotú erdőkben 

149 

tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi 

állapotú erdőkben 

76 

magas törzsnyesés (5m) 113 
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A táblázatban feltüntetett összegek a nem Közép-Magyarország Régióban a jogosult költségek 50%-os támogatását 

tartalmazzák. 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,71 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750 db. 

 


