FELHÍVÁS

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására

A Felhívás címe: Erdősítés támogatása
A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő telepítések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a
legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az
erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek
lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány a jogszerű földhasználók együttműködésével
tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzések lefolytatását követő 30 napon belül
dönt;



a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.
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A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


1

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a
www.szechenyi2020.hu honlapon.
A felhívás, az ÁÚF, az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a szakmai
mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes
feltételt.
Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai
esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve a Miniszterelnökség a változtatás
jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag,
mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése
érdekében az erdőterület növelése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.
2.

2.1. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési
3
prioritáshoz , illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési
Programban rögzített módon:
5E: Erdősítés és fásítás (22. cikk) elsősorban az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez
járul hozzá. Az erdőterületek növekedése, a növekvő élőfa készlet a szén megőrzésének és
megkötésének növelését jelenti egyben- keretösszege: 41,17 milliárd Ft.
6A: a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben - a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése –
keretösszege: 8,83 milliárd Ft.
A Felhívás ’A’ és ’B’ célterülete az 5E és a 6A fókuszterületek, megvalósulásához járul hozzá.
Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét
felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik
célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó
költségeket ismeri el elszámolható költségként.

3 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
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A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db

2.2. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti
meg a 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Parlament és a
Tanács 1305/2013/EU rendelete 22. cikkében foglaltaknak megfelelően:

1.

a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez
5

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.
2. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
a)
b)
c)
d)
e)

kerítés,
villanypásztor,
padka,
erdőszegély kialakítása,
mikorrhizált csemete telepítése.

2.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor.
A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a
következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható
tevékenység

elsőkivitel

Támogatás jogcíme
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja
alapján az erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására irányuló beruházás

Támogatási
kategória
erdőtelepítéshez és
fásításhoz nyújtott
támogatás

f) erdősítés és fásítás támogatása
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Támogatható
tevékenység

kiegészítő támogatás

Támogatási
kategória

Támogatás jogcíme
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja
alapján az erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására irányuló beruházás

erdőtelepítéshez és
fásításhoz nyújtott
támogatás

f) erdősítés és fásítás támogatása
fenntartási (ápolási)
költségek

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja
alapján az erdőterület fejlesztésére és az erdő
életképességének javítására irányuló beruházás

erdőtelepítéshez és
fásításhoz nyújtott
támogatás

f) erdősítés és fásítás támogatása

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység
nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
a) karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
b) rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése,
c) rövid vágásfordulójú sarjerdőt alkotó fák

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:

I. Támogatás igénybevételének feltételei
A: Erdőtelepítés esetén
1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű
földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet
elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló
rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.
2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
3.) A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem
pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam
tulajdoni hányaddal rendelkezik.
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4.) Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban
az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési
engedélyben szerepel az adott tevékenység.
5.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési
terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai
követelményeknek.
6.) A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – legfeljebb a
6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.
7.)
A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a
kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző
évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó
támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.
8.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is
beleértve – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes
kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.
9.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem
benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos
támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő
megszegése miatt.
10.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon
valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést
megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.
A célállomány típus csoportonkénti fenntartási időszakokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén
1.) Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult,
ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett ültetvény
elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr. alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló
fásítás telepítési tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.
2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
3.) A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben
a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
4.) Ipari célú faültetvény telepítés esetén a kiegészítő támogatás abban az esetben adható,
amennyiben a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló telepítési engedélyben szerepel
az adott tevékenység.
5.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem
benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos
támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő
megszegése miatt.
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6.) Amennyiben a telepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul
meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést
megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszakban használni.
7.) Ipari célú faültetvény telepítése kizárólag abban az esetben támogatható, ha a terület és a
telepítési terv megfelel az 8. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.
II. Kötelezettségek vállalása
A: Erdőtelepítés esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben foglaltaknak
megfelelően, a 2. számú mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás
teljesítésével, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló telepítési tervnek
megfelelően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani.
2.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét
követő második év május 15-éig megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat
igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
4.) A támogatást igénylő köteles a 3.) pont szerinti származási bizonylatok egy másolati példányát
legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig az
erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a projekt lezárásig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes fenntartási
időszak alatt gondoskodni.
6.) A támogatást igénylő köteles a megvalósult erdőtelepítés területén, a művelési ág változását az
illetékes földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a támogatói okirat hatályossá válásának évét követő
harmadik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést
a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat az
első kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenntartani.
8.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási időszak
utolsó évére biztosítani, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az
erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők
esetében annak 50%-át, és az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállomány
típusnak megfeleljen.
9.) A támogatott területen köztesművelés nem végezhető.
10.) Mikorrhizált csemete telepítését a támogatást igénylő köteles az 5. számú mellékletben foglalt
termőhelyi feltételeknek megfelelően megvalósítani és a telepítéshez igazolt származású, igazoltan
mikorrhizált, megkülönböztető azonosítóval ellátott, konténeres szaporítóanyagot felhasználni. A
támogatást igénylő köteles az erdészeti szaporítóanyag bizonylat és a mikorrhizáltságot tanúsító
bizonylat másolati példányát az első kifizetési kérelem benyújtásának évében a benyújtási időszak
végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes fenntartási
időszak alatt megőrizni. Az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságának igazolására kizárólag az 9.
számú mellékletben szereplő tanúsító bizonylat alkalmazható. A mikorrhizált szaporítóanyag
felhasználását a támogatottnak – a támogatott terület erdőrészlet azonosítójának a tanúsító bizonylat
eredeti példányán történő feltűntetésével- dokumentálni kell.
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11.) A támogatást igénylő köteles a 10.) pontban részletezett mikorrhizált szaporítóanyagok
beazonosíthatóságáról gondoskodni, valamint a csemeték területi elhelyezkedéséről nyilvántartást
vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatással érintett terület átnézeti helyszínrajzát amelyen a kiültetett, ill. az esetleges pótlásba került mikorrhizált csemeték területi elhelyezkedése
megállapítható, ill. nyomon követhető - az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító
bizonylat számát, a bizonylaton található mikorrhizáltságot igazoló határozat számát és az erdészeti
csemetekerti szemlejegyzőkönyv tételszámát.
12.) A támogatást igénylő köteles a 10.) pontban részletezett mikorrhizált szaporítóanyagok, ill.
csemeték helyszíni ellenőrizhetőségét – a szükséges vizsgálati mintavétel lehetőségével együttbiztosítani.
13.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat
szerinti foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti jogviszonynak a támogatási kérelem benyújtásától az
adott támogatási kérelemhez tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig folyamatosan fenn kell
állnia.
14.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt az erdőrészlet teljes területén be kell
tartania:
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelet VI.
címében foglalt előírásokat;
b)
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008 (IV. 28.) FVM rendeletben meghatározott előírásokat.

B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott telepítési engedélyben foglaltaknak
megfelelően, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló telepítési tervnek
megfelelően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani.
2.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét
követő második év május 15-éig megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles az ipari célú faültetvényt a fenntartási időszak végéig fenntartani. A
fenntartási, illetve ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási időszak utolsó évére biztosítani,
hogy a jóváhagyott telepítési tervben szereplő fafaj vágásérettségi korú egyedeinek egyedszáma elérje
a telepítési engedélyben meghatározott véghasználati egyedszámot és azt, hogy a faállomány
egyedeinek hálózata a telepítési engedélyben jóváhagyott ültetési hálózatnak megfeleljen.
4.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket, pótlásokat
igazolt származású szaporítóanyaggal megvalósítani.
5.) A támogatást igénylő köteles a származási bizonylatok egy másolati példányát legkésőbb a
szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtásáig az erdészeti hatóság
számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a projekt lezárásáig megőrizni.
6.) A támogatást igénylő köteles az ipari célú faültetvény határainak azonosíthatóságáról a teljes
fenntartási időszak alatt gondoskodni.
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7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést
a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és az első
kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 5. év végéig azokat megfelelő állapotban
fenntartani.
8.) A támogatást igénylő köteles az ültetvény véghasználatát az elsőkivitel megvalósításának évét
követő 20 éven belül elvégezni.
9.) A támogatást igénylő köteles az ültetvény véghasználatának várható megkezdését 30 nappal
korábban bejelenteni a kifizető ügynökségnek a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
10.) A támogatást igénylő köteles az ültetvény véghasználati fatömegének több mint 50%-át igazoltan
ipari célú választékként értékesíteni és az értékesítést alátámasztó számviteli bizonylatokat az
értékesítést követő 30 napon belül a kifizető ügynökség részére megküldeni.
11.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat
szerinti foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti jogviszonynak a támogatási kérelem benyújtásától az
adott támogatási kérelemhez tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig fenn kell állnia.
12.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt az ipari célú faültetvénye teljes területén
be kell tartania:
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelet VI.
címében foglalt előírásokat;
b)
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008 (IV. 28.) FVM rendeletben meghatározott előírásokat.
III. Vis maiorra vonatkozó szabályok
Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és
az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.
A vis maior rendeletekben meghatározott bejelentéshez csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a
program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett
területekre.
A vis maior esemény bejelentése a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik.
IV. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
1.) A támogatói okirat kézhezvételét követően, a támogatást igénylő az MVH által arra rendszeresített
elektronikus felületen kérelmezheti a vállalt kötelezettségeinek átadását.
2.) A támogatást igénylő a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való
jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági
feltételek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
3.) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt tevékenység vagy
létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott
tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak.
4.)

A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatói okiratban jóváhagyottaktól.
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5.) A kötelezettség átvállaló kötelezettségátvállalási kérelme után a kifizetési igénylés csak akkor
hagyható jóvá, ha a kötelezettség átvállaló kötelezettségátvállalásra vonatkozó kérelme az általa
benyújtott első kifizetési igénylést megelőző év december 31-ig benyújtásra került.
6.) A támogatás a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem jóváhagyása után kibocsátott támogatói
okirat kézhezvételét követően folyósítható.
7.) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az Irányító
Hatóság és az átruházó között a támogatói okirat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik,
az átvevőre száll át.
8.) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges mindkét fél által aláírt - valamennyi dokumentum másolati példányát.
9.) Ha a kötelezettséget átvevővel, vagy az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben
valamely ellenőrzés megállapítása alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló
eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról az Irányító Hatóság a kizárásra irányuló
eljárás befejezését követően dönt.
V. Ellenőrzés
1.)

A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre
kerül.

2.) Az V.1.) pontja szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a vis maior kérelemre
vonatkozóan:
a)
adminisztratív ellenőrzést foglal magában.
3.) Az V.1.) pontja szerinti ellenőrzés a kifizetési igénylésre vonatkozóan:
a)
adminisztratív ellenőrzést,
b)
kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában.
4.) A kifizetési igénylés elbírálása az Országos Erdőállomány Adattárnak a benyújtási időszak
utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.
VI. Jogkövetkezmények
1.) Amennyiben a támogatást igénylő egymást követő két évben az adott erdőrészlet vonatkozásában
kifizetési igénylést nem nyújt be, támogatási jogosultsága megszűnik az adott erdőrészletre
vonatkozóan.
2.) Ha az elsőkivitel a támogatói okiratban szereplő területen a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 2.)
vagy B bekezdésének 2.) pontjaiban meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg,
az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott támogatási kérelem
vonatkozásában megszűnik.
3.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 1.), 3.), 6.) vagy B
bekezdésének 1.), 4.) pontjaiban foglaltakat nem tartotta be, a támogatási jogosultsága megszűnik
az érintett területekre vonatkozóan és az érintett terület vonatkozásában már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
Amennyiben a meg nem felelés a támogatást igénylő gondatlan vagy szándékos magatartásának
következménye, akkor a támogatási jogosultság megszűnésén túl a szándékosságot vagy
gondatlanságot megállapító döntés kézbesítését követő két naptári évben e felhívás alapján az
érintett területekhez kapcsolódóan nem nyújthat be támogatási kérelmet.
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4.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő a telepítést nem a kiadott
engedélyben foglaltaknak megfelelően teljesítette, a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett
területekre vonatkozóan és a már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. B bekezdésének 3.) pontjában foglaltakat
nem tartotta be, a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre vonatkozóan és a már
igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1. fejezetet II. A bekezdésének 4.), 9.) pontjában vagy B
bekezdésének 5.) pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a
támogatási jogosultsága megszűnik.
7.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 5.), vagy B
bekezdésének 6.), pontja szerinti támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem történt meg vagy
nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás
teljes körű lefolytatását, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett
területek vonatkozásában és az adott évi támogatásra sem jogosult.
8.) Amennyiben a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 5.), vagy B bekezdésének 6.), pontja szerinti
támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem történt meg, vagy nem megfelelően, illetve
hiányosan történt meg és ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve
az esetleges mérések végrehajtását, úgy a megállapított területre eső adott évi támogatás összege
20%-kal csökkentésre kerül.
9.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 7.) vagy B
bekezdésének 7.) pontjában foglaltakat nem a jelen felhívás 3. számú mellékletben leírt szakmai
követelményeknek megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett, támogatott
területhez kapcsolódóan adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – kivétel
a 10. és 11. pontban szabályozott esetet - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
10.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, erdőszegély funkciójuk ellátására
alkalmasak, de a 3. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek
meg, akkor az ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.
11.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő nem tett
eleget a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 7.) vagy B bekezdésének 7.) pontjában foglalt
fenntartásra vonatkozó feltételeknek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
12.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 8.)
pontjában foglalt éves ápolási munkára vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott évi fenntartási
(ápolási) támogatási összeg kifizetésére nem jogosult.
13.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 8.)
pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott évi
fenntartási (ápolási) és jövedelempótló támogatási összeg nem fizethető ki, és az adott
erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
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14.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet II. A bekezdésének 10.), 11.), 12.), pontokban
foglaltakat nem tartotta be, a mikorrhizált csemete telepítésére vonatkozó támogatási jogosultsága
megszűnik az érintett területekre vonatkozóan és az erre a célra igénybe vett támogatási összeget
az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
15.) Amennyiben a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat szerinti nyilatkozat ellenére, és a
3.4.1.1. fejezet II. A 13.) vagy B 11.) pontja szerinti időszakban a foglalkoztatás bővítése nem
valósul meg, a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik és a megszűnést követően
két naptári évre kizárásra kerül a jelen felhívás vonatkozásában.
16.) Amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 3.4.1.1 fejezet II. B bekezdésének 8.), 9.), 10.)
pontjaiban foglalt kötelezettségének, akkor az adott ipari célú falültetvény támogatási jogosultsága
megszűnik az érintett területekre vonatkozóan és az érintett terület vonatkozásában már igénybe
vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.
17.) Amennyiben a támogatást igénylő az ipari célú faültetvény létrehozása esetén nem teljesítette a
véghasználati 3.4.1.1. fejezet II. B bekezdésének 10.) pontjában foglaltakat, akkor a véghasználat
után a területe erdő művelés ágba kerül átsorolásra és erdő-felújítási kötelezettsége keletkezik.
18.) Ha a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében, a támogatásra jogosult gazdaságának
bármely részében az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete II. mellékletében
előírt kötelező követelmények, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer be nem tartását állapították meg, abban az
esetben Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 640/2014/EU Bizottsági rendelet szerint szankció
alkalmazására kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után, a támogatói okirat
kézhezvételét követő két éven belül lehet – amely jogvesztő hatályú - benyújtani elektronikus úton.
Ipari célú faültetvény esetében:
a) Első mérföldkő az első kifizetési kérelem:


sikeres elsőkivitel;
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b) Második mérföldkő a második kifizetési kérelem:


a véghasználati fatömeg több mint 50%-ának igazoltan ipari célú választékként történő
értékesítéséről szóló számviteli bizonylat (amely másolati példányát az értékesítést
követő 30 napon belül a kifizető ügynökség részére megküldött).

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
A kötelezettségvállalás annak a folyamatnak az eredménye, amikor az irányító hatóság az adott projektet
támogatandónak ítélte és az ehhez szükséges forrás rendelkezésre állását biztosítja.
1.) A támogatást igénylő az erdőtelepítési tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását
követően, a támogatói okirat kézhezvételéig csak saját felelősségére kezdheti meg.
Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:
 csemeteültetés, dugványozás, magvetés vagy a kiegészítő intézkedések megvalósítása.
2.) A támogatást igénylő az ipari célú faültetvény telepítési tevékenységet a támogatási kérelem
benyújtását követően, a támogatói okirat kézhezvételéig csak saját felelősségére kezdheti meg.
A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:


csemeteültetés, dugványozás vagy a kiegészítő intézkedések megvalósítása.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt
megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint
a támogatást igénylőnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2
pontja tartalmazza.
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3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
M08 - Az erdőterületek fejlesztésére és
az erdők életképességének javítására
irányuló beruházások (21–26. cikk)

Összes közkiadás (EUR) (8.1.)

106 666 667

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
Erdőtelepítés támogatás esetén a fenntartási időszakokat célállomány típus csoportonként a 6. számú
melléklet tartalmazza.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.10. Önerő
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
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A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a
Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe
venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá
2.) az ipari célú faültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet,
amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen
kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik,
továbbá
3.) az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.
4.) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint)
ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

• 2016. július 20. - 2018. július 30. között.
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
• 2016. augusztus 15.
• 2016. október 31.
• 2017. június 30.
• 2017. október 31.
• 2018. július 30.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható
formában kell csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a
benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra.
Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás
benyújtásának napja minősül.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató
rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az
ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
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4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
a) A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmek a 4.4.2. pont 3.
bekezdésben meghatározott pontrendszer alapján, a támogatott területek szerinti rangsor
állításával kerülnek elbírálásra.
b) A támogatott területek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az
Irányító Hatóság bocsátja ki a támogatói okiratot.
c) Azt a minimális pontszámot, amelytől e felhívás alapján támogatás adható, az Irányító
Hatóság közleményben teszi közzé.
d) Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF dokumentum 3. pontjában
találhatóak „A támogatási kérelmek elbírálásának módja” cím alatt.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot
nem hív össze.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében, támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint
az alábbi kritériumoknak.
1.) Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a.) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
b.) a jelen felhívás 3.4.1.1. fejezetének „I. A támogatás igénybevételének feltételei”-ben leírt
jogosultsági kritériumok.
Amennyiben a nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott
erdőrészlet nem felel meg, akkor az adott erdőrészlet hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2.) Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a.) az ingatlan használati jogosultságát igazoló okirat,
b.) foglalkoztatási nyilatkozat.
Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott
erdőrészlet nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor, amelyet követően a hiánypótlást az IH
által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani .
3.) Tartalmi értékelési szempontok:
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Adható
pontszám

Tartalmi értékelési szempont

Az MVH ellenőrzi a
megvalósítási hely
települése szerint

1. A fejlesztés megvalósításának helye a
kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján.
Komplex programmal fejlesztendő járások

20

Fejlesztendő járások

15

Kedvezményezett járások

10

2. Elsődleges rendeltetés
törvény 22. § (1) bekezdés)

(2009. évi XXXVII.

Az MVH ellenőrzi a pályázati
dokumentáció alapján

Védelmi

20

Közjóléti

15

Gazdasági

0

3. A választott erdőtelepítés faállományának
természetességi kategóriája (2009. évi XXXVII.
törvény 7. § (1) bekezdés a) – c) pont)
természetes erdő vagy természetszerű erdő vagy
származék erdő

Az MVH ellenőrzi a pályázati
dokumentáció alapján

15

4

4. Az alacsony erdősültségű területen tervezett
telepítés
5. A településrendezési jogszabályok alapján
készülő tervekben „erdőgazdálkodási térség”
5
terület-felhasználási övezetbe sorolt terület

Az értékelés alapja

20

10

6. A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12
hónap saját alkalmazotti, vagy a munkát elvégző
vállalkozó alkalmazotti átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés
hatására.

Az MVH ellenőrzi a
megvalósítási hely szerint
Az MVH ellenőrzi a
megvalósítási hely szerint

Az MVH ellenőrzi a
támogatást igénylő
nyilatkozata alapján

3 vagy több új munkahely

15

2 új munkahely

10

1 új munkahely
A foglalkoztatottak száma nem bővül a fejlesztés
hatására
Elérhető maximális pontszám:

5
0
100

Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

4
5

lásd fogalomtár
lásd fogalomtár
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Az értékelés alapján elérendő minimális pontszám: 20 pont.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
1.) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2.) A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A
kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4.) Az erdőtelepítés elsőkivitelének támogatásához a kifizetési igénylést az elsőkivitel maradéktalan
megvalósítását követően a támogatói okirat közlésének évét követő két év valamelyikében kell
benyújtani.
5.) A kiegészítő tevékenységekre vonatkozó kifizetés igénylést az elsőkiviteli kifizetési igényléssel
egyidejűleg lehet benyújtani.
6.) Fenntartási (ápolási) támogatáshoz és a kieső jövedelem pótlása támogatáshoz kifizetési
igénylést a fenntartási időszak alatt, évente a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak
szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
7.) Az ipari célú faültetvény támogatáshoz az első kifizetési igénylés az elsőkivitel maradéktalan
megvalósítását követően a támogatói okirat kézbesítésének évét követő két év valamelyikében lehet
benyújtani.
8.) Az ipari célú faültetvény támogatáshoz a második kifizetési igénylés az előzetesen a kifizető
ügynökséghez bejelentett – maradéktalanul elvégzett véghasználatot követően kizárólag a
véghasználat évében, vagy azt követő évben nyújtható be, amennyiben fatömegének több mint 50%-a
igazoltan ipari célú választékként került értékesítésre.
9.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be,
mely határidő jogvesztő hatályú.
10.) A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási
határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg
munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
11.) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete,
a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a
mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
12.) Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus
felületén, ügyfélkapun keresztül.
13.) A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, a területazonosító megadásával, valamint a telepítés grafikus azonosításával (a
rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok
feltüntetésével) kell teljesíteni.
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14.) A kifizetési igényléshez mellékelni kell:
A.) 1.) Erdőtelepítés elsőkiviteli támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén:
a) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által
hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát;
b) vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, padka, pontos hosszának és elhelyezkedésének
leírását, valamint - abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak
bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével
kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet;
c) az elsőkivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási
igazolásának másolatát, mikorrhizált csemete esetén az erdészeti szaporítóanyag
mikorrhizáltságát tanúsító bizonylatokkal együtt; továbbá
d) a kérelmezett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes
kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni
B.) 1.) Ipar célú faültetvény telepítés támogatás első kifizetési igényének benyújtása esetén:
a) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által
hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát;
b) vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását,
valamint - abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos
részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített,
erdészeti nyilvántartási térképet;
c) a telepítés közben az elsőkivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag
származási igazolásának másolatát; továbbá
d) a kérelmezett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes
kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni.
B.) 2.) az ipari célú faültetvény támogatás második kifizetési igényének benyújtása esetén:
a) a véghasználati fatömeg több mint 50%-ának igazoltan ipari célú választékként történő
értékesítéséről szóló számviteli bizonylatok másolatát, amelyet az értékesítést követő 30
napon belül a kifizető ügynökség részére megküldött.
Amennyiben az eljárás során a kifizetési igénylés mellékletei nem kerülnek benyújtásra, egyszeri
alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
15.) Amennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a
támogatott tételre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt
kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá a kötelezettségek betartását
helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják.
16.) Az erdőtelepítés elsőkiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelem-kiesés
pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az elsőkivitel elvégzését követően akkor
fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre
erdőgazdálkodóként jogerősen nyilvántartásba vette.
17.) Az évente benyújtott kifizetés igénylések alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó
adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy
részletben kerül kifizetésre.
18.) Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel jelen
pályázati felhívás esetében kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
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19.) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés
benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül
meghatározásra.
20.) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást
igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
21.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b)
bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
A

B

C

D

E

1.

Célállomány-típus csoport

Tölgy-Bükk és
Egyéb keménylomb

Egyéb
lágylomb

Akác

Nemesnyár

2.
3.

Fenntartási/jövedelempótló időszak
erdőtelepítés esetén

4

4

4.

Elsőkivitel költsége*

5.

Erdőtelepítés

6.

Ipari célú faültetvény
Fenntartási költségek erdőtelepítés
esetén
(Fenntartási időszakra összesen)

7.
8.

Év
11

7

eurónak megfelelő forint összeg/hektár
2103

1924

1587

1561

-

-

1372

1915

eurónak megfelelő forint összeg /hektár/fenntartási időszak
2651

1643

1044

978

*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

Villanypásztor

2 eurónak megfelelő forint összeg /m

Padka (lejtés >10°, kézi,
csak erdőtelepítés)
13 eurónak megfelelő forint összeg /100m
Erdőszegély kialakítása
(csak erdőtelepítés)

1 eurónak megfelelő forint összeg /m

Mikorrhizált csemeték
(csak erdőtelepítés)

6 eurónak megfelelő forint összeg /db

max. 504 eurónak megfelelő
forint összeg /ha
max. 216 eurónak megfelelő
forint összeg /ha
max. 624 eurónak megfelelő
forint összeg /ha

max. 3225 eurónak megfelelő
forint összeg /ha

Az ipari célú faültetvény normatív terület alapú támogatás egy összegben (az elsőkiviteli támogatás és
kiegészítő tevékenységek támogatás) kerül megállapításra, de két részletben kerül kifizetésre:
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a) az első részlet a teljes támogatási összeg 90%-a, amelyet a sikeres elsőkivitelt követően lehet
igényelni az első kifizetési kérelem keretében;
b) a második részlet, amely a teljes támogatási összeg 10%-a, a véghasználat befejezését követően
igényelhető.

5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.5. Az elszámolható költségek köre
Az

erdősítés

támogatása

költségelszámolási

felhívás

lehetőségekről

keretében

szóló

a

támogatás

útmutatónak

összege

megfelelően

került

az

egyszerűsített

meghatározásra,

átalányalapú egységköltség formájában.
Az egységköltség a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/F.§ (4) bekezdése szerinti elszámolható
költségek alapján került kiszámításra.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás
Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami
támogatással halmozható.
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5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági
és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a
belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) szóló
702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1—75..) I-III. fejezetében és a III. fejezet 32.
cikkében.
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható.
Állami tulajdonban lévő földterületen történő erdőtelepítés esetén csak akkor nyújtható támogatás, ha az
érintett földterületet kezelő szerv magánjogi szerv vagy önkormányzat.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
a.) az ingatlan használati jogosultságát igazoló okirat;
b.) foglalkoztatási nyilatkozat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő-program fogja legenerálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.2.
A
TÁMOGATÁSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

SZERZŐDÉSHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen felhívás esetében nem releváns

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen felhívás esetében nem releváns.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban,
pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek.
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az IH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt
házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges
eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős
hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja
a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. Fogalomjegyzék

Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az
adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére,

25

6

valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III.
Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok
kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal integrált informatikai rendszert működtet.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a
7
Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az
általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és
kezelje.
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1. számú melléklet: Fogalomtár
2. számú melléklet: Elsőkivitelre megállapított minimális csemeteszámok
3. számú melléklet: Az erdőtelepítési elsőkivitel megvalósításához kapcsolódó kiegészítő intézkedések
szakmai követelményei
4. számú melléklet: Célállomány-típusok meghatározása
5. számú melléklet: Mikorrhizált csemete telepítésére vonatkozó szakmai követelmények
6. számú melléklet: A támogatás mértéke és fenntartási időszak célállomány-típus csoportonként
7. számú melléklet: Véghasználati bejelentés ipari célú faültetvényben tervezett véghasználati
fakitermelésről
8. számú melléklet: Ipari célú faültetvény esetén támogatható termőhelyi viszonyok és ellenőrzési
szempontok
9. számú melléklet: Erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylat
10. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye
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A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
7
A Bizottság 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a
biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
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