
 

1 
 

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 

 

Erdősítés támogatása 

VP5- 8.1.1-16 

A támogatási kérelem benyújtása 2016. július 20. - 2018. július 30. között lehetséges 

 

A felhívás célja: 

A felhívás alapvető célja, hogy támogatást nyújtson erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy ipari 

célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez, illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő 

tevékenységekhez. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

 A B C D E 

1 Célállomány-típus csoport  Tölgy-Bükk és 
Egyéb 

keménylomb  

Egyéb 
lágylomb  

Akác  Nemesnyár  

2 Fenntartási/jövedelempótló 
időszak erdőtelepítés esetén  

Év  

3 11 7 4 4 

4 Elsőkivitel költsége*  eurónak megfelelő forint összeg/hektár  

5 Erdőtelepítés  2103  1924 1587 1561 

6 Ipari célú faültetvény  - - 1372 1915 

7 Fenntartási költségek 
erdőtelepítés esetén 

(Fenntartási időszakra 
összesen) 

eurónak megfelelő forint összeg /hektár/fenntartási időszak  

8 2651 1643 1044 978 
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*Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is. 

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli 

költség alkalmazható.  

A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év. 

Kiegészítő intézkedések költségei: 

Kerítés  4 eurónak megfelelő forint 
összeg /m  

max. 504 eurónak megfelelő 
forint összeg /ha  

Villanypásztor  2 eurónak megfelelő forint 
összeg /m  

max. 216 eurónak megfelelő 
forint összeg /ha  

Padka (lejtés >10°, kézi, csak 
erdőtelepítés)  

13 eurónak megfelelő forint 
összeg /100m  

max. 624 eurónak megfelelő 
forint összeg /ha  

Erdőszegély kialakítása (csak 
erdőtelepítés)  

1 eurónak megfelelő forint 
összeg /m  

 

Mikorrhizált csemeték (csak 
erdőtelepítés)  

6 eurónak megfelelő forint 
összeg /db  

max. 3225 eurónak megfelelő 
forint összeg /ha  

 

Kedvezményezettek: 

A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók. 

Pályázati feltételek: 

A pályázat keretében nem támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

a) karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése, 

b) rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése, 
c) rövid vágásfordulójú sarjerdőt alkotó fák. 

Támogatható tevékenységek: 

1.  a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy  
b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez. 

2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:  
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,  
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.  

3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:  
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:  

a) kerítés,  

b) villanypásztor,  

c) padka,  

d) erdőszegély kialakítása,  

e) mikorrhizált csemete telepítése.  
3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:  

a) kerítés,  

b) villanypásztor.  
 
A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.  
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Előleg, önerő: Jelen felhívás esetében nem releváns. 

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-erdsts-tmogatsa-cm-felhvs 


