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Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
VP4-8.5.2.-17
A támogatási kérelem benyújtása 2017. május 31. és 2019. március 29. között van
lehetőség.

A felhívás célja:
A fejlesztések megvalósulása esetén a magyar erdők közjavainak ingyenes elérhetőségének
lehetősége jelentősen bővül.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében elszámolható összköltsége:
a.) erdei pihenőhely esetén egy projekt keretén belül legfeljebb 32 500 eurónak
megfelelő forint összeg lehet,
b.) erdei kirándulóhely esetén egy projekt keretén belül legfeljebb 260 000 eurónak
megfelelő forint összeg lehet,
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Azonos kérelmező vagy konzorcium célterületre benyújtott kérelme esetében a magasabb
összköltség a mérvadó.
A támogatás mértéke „A projekt maximális elszámolható összköltsége” pontban
meghatározott projektek maximálisan elszámolható összköltségének 80%-a, non-profit
szervezetek esetében 90%-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai
Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete 25. cikkében foglaltaknak megfelelően az
alábbi célterületekre:
A) erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzően gyalogos kirándulás
vagy gyalogtúra során rövid pihenésre szolgáló, közúton jellemzően nem
megközelíthető, kisebb közjóléti berendezés-együttes,
B) erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely (a továbbiakban erdei
kirándulóhely) kialakítása vagy továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb
ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti
berendezés-együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget is
biztosít. Mindkét célterületen kizárólag korlátozásmentesen és ingyenesen igénybe
vehető eszközök és létesítmények támogathatók.
Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag
nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során
biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból
(pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe
vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előleg
igénylést is) – természetes személy kivételével - az ÁÚF 8. fejezetének 5. alpontjában
meghatározott módon és formában kell igazolnia.
Az egyszeri elszámolók - természetes személy kivételével - nem kötelesek az ÁÚF 8.
fejezetének 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni,
nekik az egyetlen – záró – kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló
elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.
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Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a támogatói okirattal
jóváhagyott elszámolható kiadások 50 %-a.
Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak.
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