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TÁJÉKOZTATÓ 2016
Jogszabályi alap: 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő
első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól.
A támogatás célja:
Az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és
hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet
kialakítására.
A támogatás jellege és tárgya:
A jogcím keretében egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
A fás legelő, szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén gyep- és fatelepítés együttes
kivitelezésével-, meglévő gyep esetén, kizárólag fatelepítéssel hozható létre.
A támogatás mértéke
gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő
forintösszeg;
meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-hak megfelelő
forintösszeg.
Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:
a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal
rendelkezik a támogatható területre, melyről a támogatási kérelem benyújtásakor
nyilatkozik;
a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra kerül a felsőfokú erdészeti
szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási terv;
Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes
természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó
támogató nyilatkozatával.
Földterülettel szemben támasztott követelmények:
Az a földterület támogatható, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos
jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minősített terület, illetve annak
mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe
pedig a 0,3 hektárt.
Ha a támogatott terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcs művelési
ágban van nyilvántartva, a támogatásra jogosult köteles a művelési ág legelőre történő
megváltoztatását a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni. A
kifizetési kérelem benyújtását követően támogatás csak akkor folyósítható, ha az
ingatlan-nyilvántartásban a művelési ág legelőre történő átvezetése megtörtént.
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Nem vehető igénybe támogatás:
karácsonyfatelepre;
bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására;
fás szárú energetikai célú ültetvényre;
50% feletti állami tulajdonú területre;
az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi
költségvetési szerv kérelmező részére.
A kifizetési kérelem benyújtása
Támogatás kifizetésére azok az ügyfelek jogosultak, akik rendelkeznek a fenti rendelet
alapján kiadott, a támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó támogatási
határozattal.
A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven
belül, az egységes kérelem részeként, május 17-ig kell benyújtani.
A kifizetési kérelemben meg kell adni az érintett mezőgazdasági parcellák
elhelyezkedését az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3 méter
pontossággal megadó koordinátákat és azok mérési sorrendjét. A területek a megadott
koordináták alapján a MePAR-ban fásított rét-legelőként rögzítésre kerülnek.
A kifizetési kérelem kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult
kivitelezést követően nyújtható be, amit a kifizetési kérelem benyújtásától számított
legalább öt évig fenn kell tartani.
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás
szabályait, a benyújtás helyét jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.
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