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NATURA 2000 ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSOK 

A 2014-2020 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ERDÉSZETI 

INTÉZKEDÉSEI - BEVEZETÉS  

Az erdőgazdálkodási célra felhasználható támogatási jogcímek a 2014-20-as időszakra kidolgozott 

Vidékfejlesztési Program részeként kerültek kiírásra.  

A Vidékfejlesztési Programba tartozó pályázati kiírásokat, egyéb pályázási információkat a következő linken lehet 

elérni: 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 

A pályázati lehetőségekről, a pályázati feltételekről elsősorban a palyazat.gov.hu címen található információk 

alapján érdemes tájékozódni. Ezen az Online felületen érhetők el a hivatalos pályázati hirdetmények, melyek 30-

60 oldalban általános, és a konkrét jogcímhez kapcsolódóan a következő kérdésekre adnak választ:  

- Miért szükséges a pályázati jogcím, mi a pályázat célja? 

- Melyek a benyújtandó pályázat tartalmával kapcsolatos elvárások? 

- Melyek a támogatási kérelmek benyújtásának feltételei, így: 

- Kik pályázhatnak? 

- Mi a pályázat benyújtásának határideje és módja? 

- Hogyan zajlik a kiválasztási eljárásrend és melyek a kiválasztási kritériumok? 

- Mit szükséges tudni a finanszírozással, elszámolással kapcsolatosan 

A pályázat.gov.hu mellett érdemes még követni az erdész sajtó pályázatokkal kapcsolatos információit. Itt 

jellemzően naprakész információkhoz lehet hozzáférni az elérhető pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan.  

Pl.: https://www.nak.hu/tamogatasok/erdo-es-vadgazdalkodas  

Erdő mező online - Erdészeti pályázat cimke 

 
HOGYAN PÁLYÁZZAK, HA MÉG NINCS ILYEN TAPASZTALATOM? 

A Vidékfejlesztési Programban meghirdetett erdészeti jogcímekre a pályázati kiírásokban meghatározott 

kedvezményezetti kör pályázhat.  

Erdészeti támogatások igénylésének feltételei: 

- csak bejegyzett erdőgazdálkodóként, erdőgazdálkodói kóddal van lehetőség, melyet a területileg 

illetékes Erdészeti Hatóságnál kell igényelni az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás keretében.   

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
https://www.nak.hu/tamogatasok/erdo-es-vadgazdalkodas
http://erdo-mezo.hu/tag/erdeszeti-palyazat/
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További információ: http://portal.nebih.gov.hu/-/erdogazdalkodo-nyilvantartasba-vetele-torlese-adatvaltozas-

atvezetese 

- Az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott vagy a pályázat beadását 

megelőzően megigényelt hatályos erdőterv határozat. 

Továbi információ: http://portal.nebih.gov.hu/-/erdoterv-hatarozat 

A pályázati kérvények benyújtására a kiírásban meghatározott módon van lehetőség, ügyfélkapun keresztül, vagy 

a falugazdász segítségével.  

Amennyiben kérdése, bizonytalansága merülne fel, mindenképpen forduljon a területileg illetékes 

falugazdászához, erdőfelügyelőjéhez. 

*** 

Kurzusunk következő leckéiben a következő témakörökhöz kapcsolódó támogatásokról tudhat meg többet.  

• Erdőkárok - az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

• Erdei ökoszisztémák - az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeeti értékének növelését 

célzó beruházások 

• Erdők közjóléti funkciói - az erdei ökoszisztémák téritésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak 

fejlesztése 

• Erdészeti technológiák, termékfeldolgozás - Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek 

feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 

• Fiatal erdők - Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

• Natura 2000 erdőterületek - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

• Erdő-környezetvédelem - Erdő-környezetvédelmi intézkedések 

• Erdészeti genetikai erőforrások - Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 

• EIP-AGRI Innovációs Operatív Csoportok - Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt 

megvalósításához szüksgées beruházás támogatása 

• Agrár-erdészeti rendszerek - Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

• Erdősítés - Erdősítés támogatása 

 

Felhasznált irodalom: 
Vidékfejlesztési Program 

További olvasnivalók a témában: 
Erdő-mező online – Erdészeti pályázatokkal kapcsolatos aktualitások 

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. szeptember 
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