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NATURA 2000 ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSOK 

ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

A támogatási jogcím vidékfejlesztési program kódja: VP4-15.1.1-17  

Ki veheti igénybe ezt a jogcímet? 

Erre a felhívásra azok a támogatást igénylők pályázhatnak, akik önkéntes alapon, a vonatkozó jogszabályi 

előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a kötelezettségeken túlmutató erdő-

környezetvédelmi vállalásokat tesznek.  

Mi a támogatási jogcím célja? 

Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs készségének 

növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása.  

Melyek a támogatható tevékenységek? 

A lehetséges intézkedések: 

a) Szálaló erdőgazdálkodás támogatása – 10 év,  

Az erdőgazdálkodó önként vállalja a szálaló vagy átalakító üzemmódra való áttérést a vágásos üzemmódról 

b) Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából – 7 év, 

Fő cél az egyes értékes és ritka erdőtársulások , valamint védelmi rendeltetésű erdők megőrzése. 

c) Véghasználat után facsoportok visszahagyása – 7 év, 

Az erdőgazdálkodó vállalja, hogy a terület legalább 5%-án biztosítja facsoportok visszahagyását. 

d) Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása – 7 év, 

Az erdőszerkezet átalakítást követő, valamint a természetes erdőfelújításokban a célállományok  kézimunka 

igényes ápolása. 

e) Természetkímélő anyagmozgatási módszerek,  

kötélpályás, állati erővel vont, erdészeti csúszdás stb.  faanyag közelítés. 

f) Holtfa visszahagyása az erdőben – 7 év 

 középkorú, vagy annál idősebb, de legalább 15 évvel a vágáskor előtt lévő állományokban, vastag holtfa legalább 

5 m3/ha mennyiségben történő meghagyása. 

Mikor van lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására? 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. február 16. napjától 2019. február 15. napjáig van lehetőség. 
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Mennyi a jogcímben rendelkezésre álló teljes keretösszeg? 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,61 milliárd forint. 

Hol talál további információt a jogcímmel kapcsolatban? 

A felhívás hivatalos oldalát itt találja meg: 

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi intézkedések 

*** 

Felhasznált irodalom: 

Vidékfejlesztési Program 

További olvasnivalók a témában: 

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi intézkedések 

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. szeptember 

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek

