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Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 

beruházások 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP5- 8.5.1.-16  

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. 

Pályázati kiírás 

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. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

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 

B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása 

 

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.) kerítés létesítése, 

b.) villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése, 

c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése, 

d.) 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. 

 

Beadás 

határideje: 
Támogatási kérelem beadására 2017. február 28. - 2021. december 31. között van lehetőség. 
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Támogatás 

mértéke és 

összege: 
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

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 

 


