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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

VP4-15.1.1-17 

A támogatási kérelem benyújtására 2017. február 16. – 2019. február 15. között van 

lehetőség 

 

A felhívás célja: 

Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs 

készségének növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve 

gazdálkodási mód megváltoztatása. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek 

megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

Tevékenység megnevezése  Támogatható tevékenység 
erdőtervi jogosultság alapján  

A támogatás mértéke  

„A” Szálaló erdőgazdálkodás  Szálaló vagy átalakító 
üzemmód szerinti gazdálkodás 
vagy arra való áttérés a 
vágásos üzemmódról vagy 
állami erdő esetén a törvényi 
kötelezettség feletti részen  

10 évre évente 221 eurónak 
megfelelő forintösszeg/ha  
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Átalakítási és szálalási terv 
készítése  

Speciális szaktudás a terepi 
irányításhoz az erdészeti 
szakirányítók részéről  

Lék nyitása és bővítése az 
erdőben – speciális jelölés, 
irányított fadöntés  

Újulat kézimunka igényes 
ápolása a lékekben, egyedi 
védelem  

Kiegészítő, szükség szerint 
választható létesítmények: 
kerítés  

Egyszeri alkalommal 4 eurónak 
megfelelő 
forintösszeg/folyóméter, de 
legfeljebb 504 eurónak 
megfelelő forintösszeg/ha  

Kiegészítő, szükség szerint 
választható létesítmények: 
villanypásztor  

Egyszeri alkalommal 2 eurónak 
megfelelő 
forintösszeg/folyóméter, de 
legfeljebb 216 eurónak 
megfelelő forintösszeg/ha  

Kiegészítő, szükség szerint 
választható létesítmények: 
padka, magfogó rőzsefonat, 
fatörzs 10 fok feletti lejtés 
esetén  

Egyszeri alkalommal 13 
eurónak megfelelő 
forintösszeg/100 folyóméter, de 
legfeljebb 624 eurónak 
megfelelő forintösszeg/ha  

„B” Erdőállományok kézimunka 
igényes ápolásának 
támogatása  

Tölgy-Bükk-Egyéb 
keménylomb célállománytípus 
csoport esetében végzett 
természetes erdőfelújítás 
ápolása  

Első évben 300 eurónak 
megfelelő forintösszeg/ha, 
második évtől 6 évre évente 
103 eurónak megfelelő 
forintösszeg/ha  

„C” Természetkímélő 
anyagmozgatás a fakitermelés 
alkalmával  

kötélpálya, egyedi speciális kézi 
irányítású talajkímélő 
gumihevederes járószerkezetű 
eszköz, pl. vasló, erdészeti 
csúszda, állati erővel vont fogat, 
közelítő kerékpár, szán vagy a 
kitermelt faanyag emelve 
történő közelítésére alkalmas 
önjáró kerekes eszköz 
használatával lehet csak a 
faanyagot kiszállítani  

Egyszeri alkalommal 18 
eurónak megfelelő 
forintösszeg/m3, de legfeljebb 
50m3/ha faanyag kiszállítása 
után 900 eurónak megfelelő 
forintösszeg/ha  

 

Támogatást igénylők köre: 

A jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- az Evt. alapján – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor - jogerősen nyilvántartásba 

vett magánjogi erdőgazdálkodók. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
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A. Szálaló erdőgazdálkodás 

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása 

C. Természetkímélő anyagmozgatás 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A. Szálaló erdőgazdálkodás tevékenységhez az alábbi kiegészítő tevékenységekre 

igényelhető támogatás: 

a.) kerítés építése, 

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

c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése, 

d.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen magfogó rőzsefonat készítése, 

e.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen fatörzs elhelyezése. 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak a szálaló erdőgazdálkodással együtt vehető 

igénybe. 

Előleg, önerő: nem releváns. 


