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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 

 

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

VP5-8.2.1-16 

A pályázat benyújtása 2016. november 1. - 2018. november 1. között lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

A nagy táblás mezőgazdasági művelési rendszerek esetében a mezővédő fásítás és a 

szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet töltenek be a 

mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben. 

Fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő 

fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják. A 

fásítások területén jellemzően nem történik a mezőgazdasági kultúrák esetében megszokott 

vegyszerezés, ami így a peszticid terhelést csökkenti. A mezővédő fásítás fásszárú 

növényeiben, illetve talajában a szénraktározás az erdőkéhez hasonlóan magas. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

1.) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása  

Elsőkivitel  872 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
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Ápolás az 1. évben  52 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Ápolás a 2. évtől minden évben  26 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Kiegészítő támogatás  

A csemeték újratelepítése  497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

2.) Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása  

a.) gyep és fa telepítésével  

Elsőkivitel  1652 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Ápolás az 1. évben  52 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Ápolás a 2. évtől minden évben  26 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

b.) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel  

Elsőkivitel  872 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Ápolás az 1. évben  52 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Ápolás a 2. évtől minden évben  26 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

kiegészítő támogatás  

A csemeték újratelepítése  497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

kiegészítő támogatás extenzív állattartás esetében  

Fedett szárnyék anyagköltség, legfeljebb 1 db, 
legalább 2 m belmagasságú, legalább 5 m2-es 
hektáronként  

155 eurónak megfelelő forintösszeg/db  

Itató: hektáronként legfeljebb 1 db, minimum 2,5 
m hosszú  

116 eurónak megfelelő forintösszeg/db  

Gémeskút anyagköltség, kérelmenként 1 db  255 eurónak megfelelő forintösszeg/db  
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3.) Mezővédő fásítás létrehozása fasor vagy facsoport telepítésével  
 

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány 
típus csoportok  

1682 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Egyéb lágylomb célállomány típus csoport  1539 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Akác célállomány típus csopor  1270 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Nemesnyár célállomány típus csoport  1249 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Fenntartási (ápolási) támogatás:  

Mind az öt célállomány típus csoport esetében 
egységesen (5 évre)  

670 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Kiegészítő támogatás  

A csemeték újratelepítése  497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

A táblázatban feltüntetett összegek a jogosult költségek 80%-os támogatását tartalmazzák. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint 

jogszerű földhasználók vehetik igénybe. 

Választható 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 23. cikkében foglaltak szerint, az agrár-erdészeti rendszerek 

megvalósításának támogatására. 

A jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

1.) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása. 

2.) Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása: 

a) gyep és fa telepítésével; 

b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel. 

3.) Mezővédő fásítás létrehozása: 
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a) fasor vagy; 

b) facsoport telepítésével. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1) Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő újonnan történő létrehozása - extenzív állattartás 

- esetén további kiegészítő intézkedések támogathatóak: 

a) fedett szárnyék; 

b) itató; 

c) gémeskút. 

2) A Választható önállóan támogatható tevékenységek fejezetben felsorolt támogatási formák 

esetében, az első kifizetési igénylés benyújtásának évében bekövetkezett – igazolt – legalább 

50 %-os biotikus vagy abiotikus káresemény általi pusztulással érintett egyedek 

újratelepítésére igényelhető támogatás. 

Önerő: A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges 

fedeznie. 

A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás 

hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett 

gyepek nagyon sok védett, csak a Kárpát-medencében előforduló faj élőhelyéül szolgálnak, 

így hazánk elhelyezkedéséből fakadóan ezek megőrzésében is fontos szerepet játszanak. 

Valamennyi agrár-erdészeti rendszer jelentős mértékben növeli a faji, populáció szintű és a 

tájképi diverzitást.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db. 


