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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 

 

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 

VP5-8.3.1-17 

A támogatási kérelem benyújtása 2017. április 3. – 2019. április 3. között lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó abiotikus kockázatokat eredményez. Ezek részben 

előre jelezhetően, részben katasztrófa jelleggel bekövetkező folyamatok, amelyekhez 

alkalmazkodni, illetve bekövetkezésük esetében az ökológiai potenciált fenntartani csak 

hosszú távú fejlesztéspolitikai beavatkozásokkal lehetséges. 

Hazánkban az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb az aszály, amely a tűzveszély 

növekedésével is együtt jár, így nagyobb figyelmet kell fordítani a tűz megelőzésére is, amely 

által növelhető az erdőgazdálkodás biztonsága. A megelőzési tevékenyég nemcsak 

költséghatékonyabb, mint a kárelhárítás és kárfelszámolás, hanem az ökológiai -, természeti 

károk minimalizálására is alkalmas. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

Az egyes beavatkozási elemekre nyújtható támogatás összege a 1303/2014/EU Rendelet 67. 

cikk (1) bek. b) pont és (6) bek. alapján átalányalapú egységköltség formában került 

kialakításra: egyes műveletek támogatásának feltételeit meghatározó dokumentum 
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(Vidékfejlesztési Program) rögzíti a művelet költségeinek meghatározására alkalmazandó 

módszert és a vissza nem térítendő támogatás nyújtásának feltételeit. Ennek megfelelően a 

Vidékfejlesztési Programban rögzítésre került összegek: 

Támogatott tevékenység Támogatás mértéke/év 

„A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására 
vagy fenntartására  

0,08 eurónak megfelelő 
forintösszeg/folyóméter  

„B” típusú járható tűzpászta kialakítására 
vagy fenntartására  

0,4 eurónak megfelelő forintösszeg 
/folyóméter  

„C” típusú széles tűzpászta kialakítására 
vagy fenntartására  

0,4 eurónak megfelelő forintösszeg 
/folyóméter  

Támogatott tevékenység Támogatás mértéke/projekt 

„A” típusú víznyerőhely kialakítására 1. 
típus: vízzáró talaj alkalmazása esetén  

33 354 eurónak megfelelő forintösszeg  

„A” típusú víznyerőhely kialakítására 2. 
típus: egyéb szigetelés esetén  

38 955 eurónak megfelelő forintösszeg  

„B” típusú víznyerőhely kialakítására 1. 
típus: vízzáró talaj alkalmazása esetén  

39 281 eurónak megfelelő forintösszeg  

„B” típusú víznyerőhely kialakítására 2. 
típus: egyéb szigetelés esetén  

45 772 eurónak megfelelő forintösszeg  

„C” típusú víznyerőhely kialakítására 1. 
típus: vízzáró talaj alkalmazása esetén  

50 193 eurónak megfelelő forintösszeg  

„C” típusú víznyerőhely kialakítására 2. 
típus: egyéb szigetelés esetén  

57 507 eurónak megfelelő forintösszeg  

Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából 
származó fenyő tisztítási anyag 
eltávolítására (m3: erdőtervben szereplő 
kitermelendő bruttó fatérfogat)  

21 eurónak megfelelő forintösszeg /m3  

Tuskósorok lehordásának támogatása  21 eurónak megfelelő forintösszeg/m3 ( 
max. 769 eurónak megfelelő 
forintösszeg/ha)  

 

Támogatást igénylők köre: 

Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók. 

Támogatható tevékenységek: 

1.) Tűzpászták esetén: 

a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása; 

b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása; 

c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása. 

2.) Víznyerőhely esetén: 

a) „A” típusú víznyerőhely kialakítása: 

aa) vízzáró talaj alkalmazása; 

ab) egyéb szigetelés alkalmazása. 
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b) „B” típusú víznyerőhely kialakítása: 

ba) vízzáró talaj alkalmazása; 

bb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

c) „C” típusú víznyerőhely kialakítására: 

ca) vízzáró talaj alkalmazása; 

cb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása. 

4.) Tuskósorok lehordásának támogatása. 

Előleg, önerő: nem releváns 


