FELHÍVÁS

Az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítására.

A Felhívás címe: Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek
A Felhívás kódszáma: VP5-8.6.2-16
Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdők gazdasági értékének
növelését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését,
az erőforrás-felhasználás hatékonyságának az előmozdítását, valamint a vidéki térségek lakosságának a
megtartását. A cél elérését a Kormány az erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani
jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket területalapú, vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1,hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez;



a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben.
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A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
A felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a

változtatás

jogát

fenntartja,

ezért

kérjük,

hogy

kövessék

figyelemmel

a

www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és 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;
e) növekszik az ágtiszta törzsmagasság.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó
5. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
5C: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más,
nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és
felhasználásának megkönnyítése.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,13 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2800 db.
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1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős
Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban IH)2hirdeti meg a
Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló1248/2016. (V.18.) számú
kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól-16:00-ig, pénteken 8:30-tól
14:00-ig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a
www.palyazat.gov.huoldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 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.

2A

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a
minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.
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3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.1 Kötelezően
megvalósítandó,
tevékenységek:

önállóan

nem

támogatható

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak minősül.
A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a
következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység
befejezett ápolás

Támogatás jogcíme
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének
javítására
irányuló beruházás

Támogatási kategória

csekély összegű támogatás
nyújtható

d) az erdő gazdasági értékének
mobilizálása

tisztítás fahasználat

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének
javítására
irányuló beruházás

csekély összegű támogatás
nyújtható

d) az erdő gazdasági értékének
mobilizálása
Törzsnevelési
beavatkozás

jellegű

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 7. pontja alapján az
erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének
javítására

csekély összegű támogatás
nyújtható
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Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme
irányuló beruházás
d) az erdőgazdasági
mobilizálása

Támogatási kategória

értékének

Csekély összegű támogatás (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet - de minimis rendelet - szerinti támogatás) nem nyújtható olyan feltétellel, amely az európai uniós
jog megsértését eredményezi.

3.3

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem
támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
1.) A 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdésében felsorolt, az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló
tevékenységek támogatása:
a) szabadrendelkezésű erdőkben;
b) folyamatos erdősítésekben.

2.) Nem adható támogatás arra a tevékenységre, amelyet az erdészeti hatóság az Evt. 106. § (1)
bekezdése alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt rendelt el.

3.4. A projekt műszaki-szakmai
kapcsolatos elvárások

tartalmával

és

a

megvalósítással

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:

I.

A támogatás igénybevételének feltételei

1.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:
a)

a támogatott tevékenységgel érintett erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által
az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati
erdőgazdálkodó;
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b)

a támogatott erdőterület az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár)
erdőként van nyilvántartva;

c)

rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős
erdőtervvel vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel;

d)

az egy kérelemben minimálisan támogatható erdőterület mérete 2,0 ha;

e)

a d) pont szerinti erdőterület-nagyságot a támogatási kérelemben az adott tevékenységgel
érintett erdőrészletek és a g) pontnak megfelelő részterületek összterülete alapján kell
megállapítani. A területszámításnál kizárólag a 0,5 hektár nagyságot elérő erdőrészletek és
részterületek vehetők figyelembe;

f)

tisztítás, valamint törzsnyesés esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás;

g)

befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 hektár nagyságot elérő részterületére is adható
támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

2.) Egy adott erdőrészlet esetén a 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdésében felsorolt tevékenységekre
vonatkozóan egy kérelembenyújtási időszakban csak egy tevékenységre adható be támogatási
kérelem.
3.) A támogatási kérelemben megjelölt erdőrészlet ugyanezen pályázati felhívás keretében, illetve az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet (továbbiakban: 1698/2005/EK
tanácsi rendelet) 27. cikke szerinti támogatásban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5
évben, nemesnyár célállományok esetén 3 évben nem részesülhetett támogatásban azonos
tevékenységtípusra, azaz tisztításra, törzsnevelési jellegű beavatkozásra.
4.) Tisztítás fahasználati tevékenység az erdőtervben szereplő teljes erdőrészletet érintő tisztítás
fahasználati előírás esetén támogatható.
5.) Törzsnevelési jellegű beavatkozás esetén a 4 évnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, nemesnyár
faállomány típusú erdők támogathatóak, ahol a nemesnyár törzs darabszáma eléri a 300 db/ha
mennyiséget, valamint a faállomány átlagmagassága meghaladja a 12 métert.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő
adott erdőrészlet nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
II. Kötelezettségvállalás

1.) Az erdőgazdálkodónak a támogatott tevékenység megvalósítása előtti és a megvalósítás utáni
erdő állapotról befejezett ápolás esetén a 3. számú melléklet, tisztítás esetén az 4. számú
melléklet, törzsnyesés esetén az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványban olyan leírást
kell adnia, amelyből kiderül, hogy a támogatott tevékenység eredményeként a vonatkozó
erdészeti technológiai előírásoknak való megfeleléssel miként nőtt az erdő gazdasági értéke.
2.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat
szerinti foglalkoztatás bővítését, annak a támogatási kérelem benyújtásától az adott támogatási
kérelemhez tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig fenn kell állnia.
3.) Támogatás összege akkor folyósítható, ha a támogatást igénylő:
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a) a befejezett ápolást oly módon végezte el, hogy ott a kifizetési igénylés benyújtását követő 90
napban - a védett fajok kivételével:
aa) az erdőrészletben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban Vhr.) 3.
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb
egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő –
faültetvény természetességi kategóriájú erdőrészlet esetében a 220 cm-t meghaladó - cserjék és
lágyszárú növényzet nem található;
ab) az aa) pont szerinti befejezett ápolás tevékenység végrehajtása során kivétel az Akácos,
Nemes nyáras-akácos, Hazai nyáras-akácos, Egyéb lomb elegyes-akácos, Fenyő elegyesakácos, Akácos-nemes nyáras, Akácos-hazai nyáras, Akácos-erdeifenyves célállományú
erdőrészletek esetén az Akác fafaj. Ezen állományalkotó fafaj egyedei ezekben a célállomány
típusú erdőrészletekben fenntartható;
b) a tisztítás fahasználatot úgy végzi el, hogy ott a kifizetési igénylés benyújtását követő 90
napban a védett fajok kivételével;
ba) az erdőrészletben a Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként
jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető,
azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet nem található;
bb) a ba) pont szerinti tisztítás fahasználat végrehajtása során kivétel az Akácos, Nemes nyárasakácos, Hazai nyáras-akácos, Egyéb lomb elegyes-akácos, Fenyő elegyes-akácos, Akácosnemes nyáras, Akácos-hazai nyáras, Akácos-erdeifenyves célállományú erdőrészletek esetén az
Akác fafaj. Ezen állományalkotó fafaj egyedei ezekben a célállomány típusú erdőrészletekben
fenntarthatók;
c)a törzsnyesést úgy végzi el, hogy ott a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban, a
nyesés eredményeként az erdőrészletben található faegyedek törzsrészének alsó, legalább 5
méteres magasságáig, tőben mérve 3 cm-nél vastagabb vagy 1 évesnél idősebb ágak nem
találhatók és a levágott ágak kihordása, vagy sorbarendezése, vagy aprítása megtörtént.
4.) Tisztítás esetén a Vhr. 28.§ (1) bekezdés a) pontja szerintés a 29. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb)
alpontja szerint a tevékenységet bejelentette.

III. Vis maiorra vonatkozó szabályok
Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis
maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott
intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.
IV. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
1.) A támogatói okirat közlését követően, az utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig a támogatást
igénylő a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Államkincstár) által arra rendszeresített
elektronikus felületen kérelmezheti a vállalt kötelezettségeinek átadását.
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2.) A támogatást igénylő a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való
jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági
feltétek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
3.) Kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtása napján az átvevőnek a támogatási
kérelemben vállalt tevékenység vagy létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás
igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak.
4.) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatói okiratban jóváhagyottaktól.
5.) A kötelezettségátadási kérelem csak akkor hagyható jóvá, ha a kötelezettségátadásra
vonatkozó kérelem a kifizetési igénylés benyújtása előtt kerül benyújtásra.
6.) A kötelezettség átvevője a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott
módosított támogatói okirat közlését követően nyújthat be kifizetési igénylést.
7.) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az IH és az
átruházó között a támogatói okirat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az
átvevőre száll át.
8.) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges
valamennyi dokumentum mindkét fél által aláírt másolati példányát.
9.) Ha a kötelezettséget átvevővel és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben
valamely ellenőrzés megállapítása alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására
irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról az IH a kizárásra irányuló
eljárás befejezését követően dönt.

V. Ellenőrzés
1.) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre
kerül.
2.) Az V.1.) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a vis maior kérelemre
vonatkozóan:
a) adminisztratív ellenőrzést foglal magában.
3.) Az V.1.) pontja szerinti ellenőrzés a kifizetési igénylésre vonatkozóan:
a)
adminisztratív ellenőrzést;
b)
kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában.
4.) A kérelem elbírálása az Adattárnak a pályázat benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális
adatai alapján történik.
VI. Jogkövetkezmények
1.) Ha a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés aa) pontja szerinti befejezett ápolás elvégzése után, a kifizetési
igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben a Vhr.3. számú mellékletében,
intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint – a
védett fajok kivételével - a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő –
faültetvény természetességi kategóriájú erdőrészlet esetében a 220 cm-t meghaladó - cserjék és
lágyszárú növényzet egyedei csoportosan jelennek meg a területen, utalva az állománynevelési
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munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága
megszűnik az érintett erdőrészlet vonatkozásában.
2.) Ha a támogatást igénylő a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés aa) pontja szerinti befejezett ápolás
elvégzése után, a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben a Vhr. 3.
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok szálanként elkülönült
1 évesnél idősebb egyedei, valamint - – a védett fajok kivételével - a fő és elegyfajok növekedését
veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő – faültetvény természetességi kategóriájú erdőrészlet
esetében a 220 cm-t meghaladó - cserjék és lágyszárú növényzet található, de közvetlen
környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az erdőrészletre eső
támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
3.) Ha a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés ab) pontja szerinti befejezett ápolás elvégzése után, a kifizetési
igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben - az akác fafaj egyedein kívül - a Vhr.3.
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb
egyedei, valamint - – a védett fajok kivételével- a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető,
azok csúcshajtását elérő – faültetvény természetességi kategóriájú erdőrészlet esetében a 220
cm-t meghaladó - cserjék és lágyszárú növényzet egyedei csoportosan jelennek meg a területen,
utalva az állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő
támogatási jogosultsága megszűnik az érintett erdőrészlet vonatkozásában.
4.) Ha a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet II. 3.) bekezdés ab) pontja szerinti befejezett ápolás
elvégzése után, a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben - az akác
fafaj egyedein kívül - a Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként
jelölt fafajok szálanként elkülönült 1 évesnél idősebb egyedei, valamint - – a védett fajok
kivételével - a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő – faültetvény
természetességi kategóriájú erdőrészlet esetében a 220 cm-t meghaladó - cserjék és lágyszárú
növényzet található, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen
megállapítható, akkor az erdőrészletre eső támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
5.) Ha a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés ba) pontja szerinti tisztítás fahasználatot úgy végzi el, hogy a
kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben a Vhr. 3. számú
mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei,
valamint - – a védett fajok kivételével - a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok
csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet csoportosan jelennek meg a területen, utalva
az állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő
támogatási jogosultsága megszűnik az érintett erdőrészlet vonatkozásában.
6.) Ha a támogatást igénylő a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés ba) pontja szerinti tisztítás fahasználatot
úgy végzi el, hogy a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben a Vhr. 3.
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb
egyedei, valamint - – a védett fajok kivételével - a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető,
azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet szálanként jelennek meg, de közvetlen
környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az erdőrészletre eső
támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
7.) Ha a támogatást igénylő a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés bb) pontja szerinti tisztítás fahasználatot
úgy végzi el, hogy a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben - az akác
fafaj egyedein kívül – a Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként
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jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint - – a védett fajok kivételével - a fő és elegyfajok
növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet csoportosan
jelennek meg a területen, utalva az állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására,
akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett erdőrészlet
vonatkozásában.
8.) Ha a támogatást igénylő a 3.4.1. fejezet II. 3.) bekezdés bb) pontja szerinti tisztítás fahasználatot
úgy végzi el, hogy a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben - az akác
fafaj egyedein kívül -Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt
fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint – a védett fajok kivételével - a fő és elegyfajok
növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet szálanként
jelennek meg, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható,
akkor az erdőrészletre eső támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
9.) Ha a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet II. 3.) bekezdés c) pontja szerinti törzsnyesés elvégzése
után, a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban az erdőrészletben található faegyedek
törzsrészének alsó, legalább 5 méteres magasságáig, tőben mérve 3 cm-nél vastagabb vagy 1
évesnél idősebb ágak találhatóak, vagy a levágott ágak kihordása, sorba rendezése, aprítása
nem történt meg, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett
erdőrészlet vonatkozásában.
10.)Amennyiben a 3.4.1 fejezet I.1.)bekezdés g) pontja szerinti támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem történt meg vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez
meghiúsította az objektívellenőrzési eljárás teljes körű lefolytatását, akkor a támogatást igénylő
támogatási jogosultsága megszűnik az érintett erdőrészlet vonatkozásában.
11.)Amennyiben a 3.4.1 fejezet I.1.) bekezdés g) pontja szerinti támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem történt meg, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez nem
befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések
végrehajtását, úgy az adott erdőrészletre eső támogatás összege 20%-kal csökkentésre kerül.
12.)Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1. fejezet II.1.) bekezdésében
foglaltaknak, akkor a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett erdőrészletekre vonatkozóan.
13.)Amennyiben a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat szerinti nyilatkozat ellenére, és a
3.4.1. fejezet II.2) bekezdés szerinti időpontig a foglalkoztatás bővítése nem valósul meg, a
támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik a jelen felhívás vonatkozásában, valamint
a jogerősmegszűnésének napjától számítva két naptári évre kizárásra kerül.
14.)Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1. fejezet II.4.) bekezdésében foglalt
bejelentési kötelezettségének, akkor a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett
erdőrészletekre vonatkozóan.
15.)Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1. fejezet I. 1) bekezdés f) pontja szerinti tisztítás vagy
törzsnyesés tevékenységet nem a teljes erdőrészlet területén végezte el, akkor a támogatási
jogosultsága megszűnik az adott erdőrészlet vonatkozásában.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett
tulajdonságtól vagy képességtől valóelmaradás arányában.

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások:

szempontok

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:


Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.



A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben foglaltaknak.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:
A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítását követő 20 napon belül,
elektronikus úton kell benyújtani. Ez az időpont nem haladhatja meg a támogatói okirat hatálybalépését
követő – jogvesztő hatályú –36 hónapot, amely a tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló idő.

Határidő

Előírás

Támogatható
tevékenység

A támogatói okirat hatályba lépését
követő 36 hónap áll rendelkezésre a
megvalósításra

A kifizetési igénylés benyújtása a
tevekénység
maradéktalan
megvalósítását követő 20 napon
belül (erdőrészletenként)

minden
támogatható
tevékenység

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.
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3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
A projekt legkorábban 2016.04.15-én kezdhető meg.
A kötelezettségvállalás annak a folyamatnak az eredménye, amikor az IH az adott projektet
támogatandónak ítélte és az ehhez szükséges forrás rendelkezésre állását biztosítja.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.

3.5.2.A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépésétől legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
E határidőt az összes folyamatban lévő ügyre alkalmazni kell.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december
17-ei 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt
megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint
a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési
igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2
pontja tartalmazza.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
A támogatott tevékenységek az Evt. 16. § (6) bekezdésében meghatározott erdészeti igazgatási
egységek teljes, vagy azok területileg lehatárolt, összefüggő területén valósíthatóak meg.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1. Indikátorok
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Az intézkedés neve

A mutató elnevezése

Érték

M08 - Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők
életképességének
javítására
irányuló
beruházások
(21–26.
cikk)
esetében
alkalmazandó indikátor

Összes közkiadás (EUR) (8.6.)

29 962 826,76

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1

Támogatást igénylők köre

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

4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Lásd az ÁÚF –ben található 2. Kizáró okok listája c. részben.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben meghatározottak szerint)
ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
•
2016. 04. 15-től - 05. 16-ig
•
2017. 03. 01-től - 03. 31-ig
•
2018. 02. 01-től – 02. 28-ig
•
2019. 02.01-től – 03.04-ig
•
2020. 02.01-től – 03.02-ig
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•
•
•

2021. 02.01-től – 03.02-ig
2022.02.09-től – 03.31-ig
2022.11.02-től –12.02-ig

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
2.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a
benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra.
Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás
benyújtásának napja minősül.
3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható
formában kell csatolni a kérelemhez.
4.) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet
területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik.
5.) A támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető.
6.) A foglalkoztatás bővítéséről a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló online kitöltő
program felületén kell nyilatkozni a támogatást igénylőnek, amennyiben vállalja jelen pályázati
felhívás 3.4.1. II. (2) pontban foglalt kötelezettségeket.

4.4

Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend,
szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
a) A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmek a 4.4.2. fejezet 3.
bekezdés táblázatában meghatározott pontrendszer alapján, a támogatott területek
rangsor állításával kerülnek elbírálásra.
b) A támogatott területek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az
IH bocsátja ki a támogatói okiratot.
c) Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF dokumentum 3. pontjában találhatóak
„A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja” cím alatt.
A támogatási kérelmekről az IH vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok:
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:
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1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja
szerint;
b) a jelen felhívás 3.4.1. fejezetének „I. A támogatás igénybevételének feltételei”-ben leírt
jogosultsági kritériumok.

Amennyiben az 1.) bekezdés a.) pontjában jelzett nem hiánypótolható jogosultsági kritériumnak a
támogatást igénylő nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra
kerül.
Amennyiben 1.) bekezdés b) pontjában jelzett nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a
támogatási kérelemben szereplő egész erdőrészlet, vagy területhatár állandósítással elkülönített részerdőrészlet nem felel meg, akkor az adott egész erdőrészlet, vagy területhatár állandósítással elkülönített
rész-erdőrészlet hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) mérési jegyzőkönyv másolati példánya amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet
területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzi.
Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő egész
erdőrészlet, vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-erdőrészlet nem felel meg,és ha az adott
jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája
hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor, amelyet követően a
hiánypótlást az IH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell
benyújtani.
3.

Tartalmi értékelési szempontok:

Tartalmi értékelési szempont

Adható
pontszám

Országos Erdőállomány
Adattár

1. A támogatási kérelemben szereplő erdőrészlet
rendeltetése (2009. évi XXXVII. törvény 22. § (2)
bekezdés)
Védelmi

16

Közjóléti

14

Kizárólag gazdasági rendeltetés

0
Országos Erdőállomány

2. Natura 2000 terület
Az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000
területként lehatárolásra került

Az értékelés alapja

Adattár
14

19

Az Országos Erdőállomány Adattárban nincs lehatárolva
Natura 2000 területként

0

3. Foglalkoztatottság növelése
3/A A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12
hónap saját alkalmazotti átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés
hatására.

A támogatási kérelemben
lévő nyilatkozat alapján

3 vagy több új munkahely

20

2 új munkahely

15

1 új munkahely

10

A foglalkoztatottak száma nem bővül a fejlesztés hatására

0

3/B Olyan személy foglalkoztatását vállalja, akit a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben
közfoglalkoztatás keretében alkalmaztak.

5

Nem vállalja olyan személy foglalkoztatását, akit a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben
közfoglalkoztatás keretében alkalmaztak.

0

Maximálisan szerezhető pontszám:

25

4. Erdőgazdálkodó
teljes
tevékenységének területe:

erdőgazdálkodási

Nyilatkozat,
valamint
a
375/2010. (XII. 31.) Korm. r.
6/A. § (3) bekezdése szerinti
hatósági
szerződés
másolata,
továbbá
az
érintett
személy
munkaszerződésének
a
másolata.

Országos Erdőállomány
Adattár

kevesebb, mint 100 hektár, erdőbirtokosság esetében
kevesebb, mint 1000 hektár, erdőgazdálkodásra
jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás esetében
kevesebb, mint 5000 hektár,

20

100 hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 900 hektár;
erdőbirtokosság esetében 1000 hektár vagy annál több, –
de kevesebb, mint 3000 hektár; erdőgazdálkodásra
jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás esetében 5000
hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 10000 hektár,

15

20

900-3000 hektár között; erdőbirtokosság esetében 300010000 hektár között; erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti
szakirányító vállalkozás esetében 10000 -15000 hektár
között

10

A fenti sorban feltüntetett kategóriáknál nagyobb terület
esetén.

0

Országos Erdőállomány
Adattár

5. Erdőrészlet fatermési osztálya
I.

fatermési osztály

25

II. fatermési osztály

22

III. fatermési osztály

20

IV. fatermési osztály

18

V. fatermési osztály

16

VI. fatermési osztály

0

Elérhető maximális pontszám:

100

Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.
Nem támogathatóak azon kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a minimális 20 pontot.
Egy kiválasztási kritériumon belül, több értékelési szempont együttes teljesülése esetén a magasabb
pontértékű szempont vehető figyelembe.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1.) Kifizetési igénylést elektronikus úton kell benyújtani.
a) A kifizetési igénylést a támogatói okirat hatálybalépését követő 36 hónapon belül lehet
benyújtani a támogatott tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását
követően. A kifizetési igénylés során a tevékenység maradéktalan elvégzését a
megvalósítást követő 20 napon belül kell igazolni erdőrészletenként, a jelen pályázati
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felhívás 3; 4; ill. 5. számú melléklete szerinti dokumentummal. A 20 napos benyújtásra
vonatkozó határidőt erdőrészlet szinten kell figyelembe venni és elmulasztása jogvesztő
hatályú.
b) A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve az erdőrészletre vagy részerdőrészletre vonatkozó támogatói okirat kibocsátása önmagában nem eredményezi a
támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.

2.) Kifizetési igénylést az nyújthat be:
a) aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem
rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a
felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. pontja szerinti
kötelezettségének eleget kíván tenni;
b) a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de
jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik. Ilyen esetek például a nem elbírált
támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, és
kifogás alatti döntések, amely esetekben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési
igénylést benyújtani.
3.) A kifizetési igényléshez mellékelni kell:
a) foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát;
b) közfoglalkoztatottal történő foglalkoztatás bővítése esetén, a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése
szerintihatósági szerződésmásolatát, továbbá az érintett személynek a támogatást
igénylővel kötött munkaszerződésének a másolatát;
c) a támogatott terület gazdasági értékének a beruházások általi növekedését igazoló, a
beruházások indokoltságát alátámasztó, befejezett ápolás esetén a 3. tisztítás esetén a 4.
törzsnyesés esetén az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványt; abban az esetben,
ha a kifizetés igénylésére a támogatói okirat kibocsátása előtt kerül sor, a benyújtott
dokumentumokon nem kell feltüntetni a támogatói okirat iratazonosítóját;
d) befejezett ápolás esetén, amennyiben a tevékenységet az erdőrészlet területhatár
állandósítással elkülönített részterületén kívánja igénybe venni, a kérelmezett terület
méretét igazolni kell a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az elektronikus
benyújtó felületre történő saját poligon feltöltésével.
4.) A támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések, a
helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kifizetési igénylésenként egy összegben kerül kifizetésre.
5.) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány annak az évének január 1jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül meghatározásra, amely év során
a támogatás odaítélésére vonatkozó döntést meghozták. A támogatás folyósítása a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2)
bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési
számlájára történik.
6.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b)
bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
7.) A támogatás kifizetésére csak a Támogatói Okirat meghozatalát követően kerülhet sor, és az
addig benyújtott kifizetési igénylések felfüggesztésre kerülnek.
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5.2

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

5.3

A támogatás mértéke, összege

Támogatott tevékenység

Támogatási összeg (eurónak
megfelelő forintösszeg /ha)
(KMR régió)

Támogatási összeg
(eurónak megfelelő
forintösszeg /ha)
(nem KMR régió)

kézi befejezett ápolás

119

149

gépi befejezett ápolás

74

92

119

149

61

76

90

113

tisztítás természetszerű,
átmeneti és származék
természetességi állapotú
erdőkben
tisztítás faültetvény és
kultúrerdő természetességi
állapotú erdőkben
magas törzsnyesés (5m)

A táblázatban feltüntetett összegek a Közép-Magyarország Régióban a jogosult költségek 40%-os, a többi
régióban a jogosult költségek 50%-os támogatását tartalmazzák.
Az egységköltség kalkulációk figyelembe veszik a szakirányítás költségeit és a keletkező kivágott faanyag
és nyesedék összegyűjtését és az erdőből történő kihordását, vagy azoknak a talajápolást lehetővé tevő,
erdőn belüli kezelését is.

5.4

Előleg igénylése

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

5.5

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

5.6

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

5.7

Nem elszámolható költségek köre

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.
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5.8

Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.

5.8.1 A felhívás keretében nyújtott
vonatkozó egyedi szabályok

egyes

támogatási

kategóriákra

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent
meghatározott felső határig halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
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6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:


a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet
területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik.

6.2
A
TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉSHEZ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

CSATOLANDÓ

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

A felhívás 5.1 fejezetének 3.) bekezdésében felsorolt dokumentumok.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem benyújtása során csatolni
szükséges.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok
mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a
projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő
jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját
jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben
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történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem
kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az IH fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt
esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az
IH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.palyazat.gov.huoldalon.
A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó
kérelmét benyújtotta az Államkincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott
jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.
A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának
lehetőségéről az Államkincstár tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az
Államkincstár útján kerül megküldésre.
Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az IH - a közbenső szervezet, azaz az
Államkincstár bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt
támogatás igénylő és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük
arányában örökösei (továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és tartalmi
értékelés lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor.
Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági
ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható
lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív támogatói döntéshez szükséges
ponthatárt.
Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő
halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem
kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.
Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat kézhezvételét megelőzően, úgy függő
jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban
megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben
az örökös az Államkincstár felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási
jogviszony nem jön létre.
Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy
dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható.
A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt
házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges
eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős
hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.
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Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.palyazat.gov.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja
3.1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
3.2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra
kerülnek.
Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az
adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére,
valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III.
Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok
kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására az Államkincstár integrált informatikai
rendszert működtet.
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
A felhívás 4.4.2 szakasz 3.) pontja a pályázati felhívás módosítás megjelenését követő értékelési időszak
első napjától alkalmazandó.
A 2021-ben és a korábbi években benyújtott támogatási kérelmek a 2019. december 3-án közzétett
felhívás 4.4.2. szakasz 3.) bekezdése szerinti tartalmi értékelési szempontok alapján kerülnek elbírálásra.
A 2022 februárjától benyújtásra kerülő támogatási kérelmek a 2022 januárjában módosított felhívás
alapján kerülnek elbírálásra.

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
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1. melléklet: Fogalomtár
2. melléklet: Jogszabályok gyűjteménye
3. melléklet: Erdőállapot leírás befejezett ápolás tevékenység esetén
4. melléklet: Erdőállapot leírás tisztítás tevékenység esetén
5. melléklet: Erdőállapot leírás törzsnyesés tevékenység esetén
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