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Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
VP4-15.2.1.2-17
A támogatási kérelem benyújtása 2017. április 28. és 2019. március 29. között
lehetséges.

A felhívás célja:
A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak
megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és
fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédje és fenntartsa. Ezért szükséges a már
meglévő genetikai megőrzésre szolgáló területek fejlesztése, illetve újabbak létrehozása.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
A támogatás intenzitása 100%.
Megőrzés módja/egysége

A létesítés támogatási
összege (euró)

In situ génmegőrzési formák
A. Erdészeti génrezervátum ha
90
kialakítása
B. Magtermelésre kijelölt
ha
110
törzsállomány kialakítása
C. Erdészeti faanyagtermő növények törzsültetvényeinek létesítése
C.1.Vegetatív szaporítású
27
fajták törzsültetvényei
(szuper elit fokozatú
tétel*
szaporítóanyagot termő
törzs anyatelep)
C.2.Vegetatív szaporítású
tétel*
100
fajták törzsültetvényei (elit
fokozatú szaporítóanyagot
termő központi anyatelep)
C.3.Generatív szaporítású
ha
7700
fajták törzsültetvényei
(magtermesztő ültetvény)
D.Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felkutatása, dokumentálása egységköltsége
Törzsfa leírólap készítése
genotípus
15
digitális és nyomtatott
formában
E.1.Erdészeti faanyagtermő növények ex situ megőrzés kiindulási anyaga
előállításának egységköltsége
E.1.1.Növényanyag
genotípus**
230
előállítása dugványozással,
ill. merisztéma szaporítássa
E.1.2.Növényanyag
genotípus**
255
előállítása oltással,
szemzéssel
E.1.3.Növényanyag
genotípus**
165
előállítása generatív
szaporítással
E.2.Erdészeti faanyagtermő növények ex situ géngyűjteményei létesítése a 4. pont
szerinti növényanyag felhasználásával
E.2.1.Juvenilis anyatelepi
tétel***
23
formában (vegetatív)
E2.2.Faalakú formában
tétel***
73
(vegetatív)
E2.3.Utódnemzedék,
tétel***
78
származás, család
(generatív)
K. Kiegészítő támogatások
K.1.Szokásostól eltérő
ha
1500
talajelőkészítés (tuskózás,
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talajforgatás és
gyökérfésülés stb.) költsége
folyóméterenként

15

K.2.Kerítés építés költsége
K.3 Molekuláris genetikai
genotípus
60
vizsgálat költsége
*A „tétel” megnevezés alatt szuper elit szaporítási fokozatú szaporítóanyagot termő
törzsültetvény esetén 10 db és elit szaporítási fokozatú esetén 50 db élő anyanövény értendő.
**A kiindulási növényanyagok előállításának költségsorában „genotípus” megnevezés alatt a
vegetatív szaporítási módok (dugvány, oltvány, merisztéma szaporítás stb.) esetén legalább
5 db tétel azonos (törzsfa klón azonos), generatív szaporítási mód esetén legalább 20 db tétel
azonos (származás, ill. törzsfa család azonos) élő, kiültethető méretű növény előállítása
értendő, beleértve a törzsfáról (in situ genotípus) származó alapanyag legyűjtés, szállítás,
tárolás, kezelés és növényelőállítás egység költségét.
***Az ex situ géngyűjtemények létesítés költségsorában a „tétel” megnevezés alatt a
támogatási jogosultság minimális növényi darabszáma 5 db (vegetatív), ill. 15 db (generatív)
növény. A növények telepítésének költsége , a megőrzési formára előírt ültetési hálózatban
értendő.
Támogatást igénylők köre:
Jelen támogatást igénybe vehetik:




erdőgazdálkodók,
közjogi szervezetek,
az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 17.§ és a 21.§
alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelő.

A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv
csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU
rendelet 34. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint genetikai erőforrások fejlesztésére.
1.) In situ génmegőrzési módok esetében:
a) erdészeti génrezervátumok létesítése,
b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése.
2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:
a) juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése,
b) oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése,
c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése,
d) faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése.
3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:
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a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit fokozatú anyatelepeinek létesítése,
b) vegetatív szaporítású fajok, fajták elit fokozatú anyatelepeinek létesítése,
c) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése.
4.) Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti
nyilvántartásba vétele.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Molekuláris genetikai vizsgálatok fekete nyár (Populus nigra) faj esetében a „Választható
önállóan támogatható” tevékenységek4. pontja esetében.
b) Szokásostól eltérő talaj előkészítés a „Választható önállóan támogatható” 3. c.) pontja
esetén.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében az alábbi kigészítő tevékenységek vehetőek igénybe:
a) szokásostól eltérő talaj előkészítés „Választható önállóan támogatható” 2. b), c), d), pontjai
esetében amennyiben a tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:
Evt.) 16. § (6) bekezdése alapján nyilvántartott erdőrészlet területén valósul meg,
b) kerítés létesítése „Választható önállóan támogatható” 1.a), b), 2. b), c), d), 3 b), pontjai
esetében.
Előleg, önerő: nem releváns.
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