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NATURA 2000 ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSOK 

ÚTMUTATÓ A KÉPZÉS FELDOLGOZÁSÁHOZ 

Üdvözöljük az „Erdőgazdálkodási támogatások” című képzésben! 

A tematikus leckék előtt most bemutatjuk, hogy hogyan használja a képzést. 

A leckesorozat hanganyagot tartalmaz. Győződjön meg róla, hogy a hangszórója be van kapcsolva!   

A leckékben a tovább, illetve vissza gombokkal tud diárol diára haladni. A menü segíségével akár át is ugorhat 

egyes részeket a tananyagban. Ezekkel a gombokkal állithatja meg, illetve indíthatja újra a diát. 

A KÉPZÉSRŐL 

A képzés az Élet az Erdőben: Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 

erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében című, az Európai Unió LIFE Programja által támogatott projekt 

keretében került kialakításra.  

A projekt célja a magyarországi Natura 2000 erdők védelmének elősegítése az erdőtulajdonosok, az 

erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, a lakosság és más érintett csoportok együttműködésének 

kialakításával, a szereplők közötti aktív kommunikáció erősítésével. A projekt legfőbb törekvése, hogy közös 

tanulási folyamatot kezdeményezzen az érintettek aktív részvételével, amelynek eredményeképpen 

hatékonyabban érhetőek el a Natura 2000 program céljai.  

Kurzusunk célja, hogy a színvonalas erdőgazdálkodás feltételeinek biztosítása érdekében ismertessük a 

Natura2000 hálózatba tartozó erdőkben folytatott gazdálkodáshoz elérhető támogatási jogcímeket  

Javasoljuk, hogy a témakörbe bevezető hangos lecke sorozatunkat egészítse ki további megfelelő képzésekkel 

tudása és készségei fejlesztése érdekében. 

Reméljük hasznosnak találja majd a leckéket. 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE 

A képzés a következő leckékből épül föl: 

1. A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program erdészeti intézkedései - bevezetés 

2. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

3. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeeti értékének növelését célzó beruházások 

4. Az erdei ökoszisztémák téritésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése 

5. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére 

irányuló beruházások 

http://www.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/M2/M2_01.pdf
http://www.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/M2/M2_02.pdf
http://www.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/M2/M2_03.pdf
http://www.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/M2/M2_04.pdf
http://www.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/M2/M2_05.pdf
http://www.lifeinforests.eu/assets/content/elearning/M2/M2_05.pdf
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6. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

7. Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

8. Erdő-környezetvédelmi intézkedések 

9. Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 

10. Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szüksgées beruházás 

támogatása 

11. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

12. Erdősítés támogatása 

Annak érdekében, hogy a legtöbbet nyerje ki a képzésből, javasoljuk, hogy lassan és figyelmesen dolgozza fel a 

leckéket. Javasoljuk, hogy először diáról diára menjen végig a képzés anyagán. Bármikor lehetőség van visszalépni 

a diasor bármely pontjára is a menü segítségével. A képzés feldolgozását követően a képzésben használt összes 

extra tartalmat és további olvasnivalók elérhetőségét megtalálja az egyes leckék lapján található gyűjteményben. 

KINEK SZÓL? 

A képzés elsősorban erdőtulajdonosoknak, erdőgazdálkodóknak, az erdészeti igazgatási szerveknek és 

erdészettel foglalkozó szakembereknek szól. 

A képzés anyaga önállóan, egyénileg feldolgozható. Értékesebb persze, ha megvitatja a témaköröket másokkal, 

különösen a közvetlen környezetében dolgozó kollegákkal. 

A képzés ajánlható online forrásként egyéni feldolgozásra, illetve csoportos műhely keretében közös 

feldolgozásra vagy kiegészítő online forrásként. 

LINKEK ÉS KAPCSOLÓDÁSOK 

A képzést úgy alakítottuk ki, hogy önállóan, minden említett weblink és hivatkozás használata nélkül 

feldolgozható legyen az anyag. A weblinkek és hivatkozások ugyanakkor további támogatást biztosítanak, hogy 

az adott témakört mélyebben is megismerhessen. A webhivatkozásokat piros színnel, illetve piros gombokkal 

jelöltük. A képzésben ilyen hivatkozás típusok például 

- a különféle honlapokra, weblapokra mutató címek 

- külső weblapokon vagy a képzés honlapján elérhető dokumentumokra mutató linkek 

- másik diára mutató linkek 

- email hivatkozások. 

Ennyit bevezetőül… 

Jó tanulást! 

A szerkesztők 

Budapest, 2017. szeptember 
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