EMVA ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELEMI INTÉZKEDÉSEKHEZ NYÚJTANDÓ
TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016
Jogszabályi alap: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről.
Erdő környezetvédelmi (EKV) célprogramok
 agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserje fajok visszaszorítása célprogram,
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 274 euró/ha/év.)
 szálaló erdőgazdálkodás célprogram,
(Időtartama 10 év a támogatás mértéke 230 euró/ha/év.)
 erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram,
(Időtartama 10 év a támogatás mértéke az első évben 274 euró/ha, a második évtől
kezdődően 106 euró/ha/év.)
 őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram;
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 224 euró/ha/év.)
Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési kérelemmel
érintett erdőrészlet vonatkozásában az EMVA-ból Natura 2000 erdőterületek
esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesült akkor a támogatás
mértéke hektáronként 42 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken.
 speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása
célprogramcsoport:
- mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 123 euró/ha/év.)
Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési
kérelemmel érintett erdőrészlet vonatkozásában az EMVA-ból Natura 2000
erdőterületek esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesült
akkor a támogatás mértéke hektáronként 37 eurónak megfeleő
forintösszeggel csökken.
- véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 129 euró/ha/év.)
Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési
kérelemmel érintett erdőrészlet vonatkozásában az EMVA-ból Natura 2000
erdőterületek esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesült
akkor a támogatás mértéke hektáronként 37 eurónak megfelelő
forintösszeggel csökken.





- erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,
(Időtartama 5 év, a támogatás mértéke az első évben 274 euró/ha, a második
évtől 106 euró/ha/év.)
véghasználat elhalasztása talaj és élőhely védelem céljából célprogram,
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 280 euró/ha/év.)
közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 280 euró/ha/év.)
erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,
(Időtartama 7 év, a támogatás mértéke az első évben 274 euró/ha, második évtől 50
euró/ha/év)
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természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.
(Időtartama 1 év, a támogatás mértéke a kiközelített faanyag után 17,45 euró/m3, de
legfeljebb 50 m3-nek megfelelő euró hektáronként.)

A támogatás jellege és tárgya



Normatív, terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető
igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA).
A támogatás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartásba vett erdőterületen,
illetve az erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram esetében az
erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló területen vehető igénybe meghatározott
részletes szakmai feltételek teljesítése esetén.

Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:






a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által
az erdőtörvény alapján a támogatási kérelem benyújtásakor nyilvántartásba vett
erdőgazdálkodó;
erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy az adott
célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll;
rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőtervhatározattal;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján
finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

Nem vehető igénybe támogatás azon területre:



amely a magyar állam többségi tulajdonában van;
ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott
jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi.

Az EKV támogatások néhány fontos alapfeltétele






A természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram keretében 1
évig, az erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram keretében 5
évig, a szálaló erdőgazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása
célprogram keretében 10 évig, a többi célprogram esetében 7 évig vehet igénybe
támogatást az erdőgazdálkodó.
A támogatási időszak hossza megegyezik a kötelezettségvállalás időtartamával, amely
az első kifizetési kérelem benyújtásától az egyes célprogramok időtartama által
meghatározott év végéig terjedő időszak
A célprogramok közötti váltásra a támogatási időszak alatt nincs lehetőség.

A kifizetési kérelem benyújtása


A támogatás folyósítása az évente egyszer benyújtható kifizetési kérelem alapján
történik.
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A kifizetési kérelmet elektronikus úton, az egységes kérelem részeként a 2016. évben
május 23-ig lehet benyújtani.
A kifizetési kérelmek vizsgálata az Országos Erdőállomány Adattárnak a kifizetési
kérelem adott évi kérelembenyújtási időszak - jogvesztő hatállyal bíró - utolsó napja
szerinti állapota alapján történik.
Az ügyfél a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelmének
benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem
benyújtására nyitva álló időszak végéig jogosult.
Amennyiben az ügyfél a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal
- nem nyújt be kifizetési kérelmet az adott támogatott területre, vagy
- kifizetési kérelme a támogatott területre vonatkozóan elutasításra kerül,
a támogatott terület az intézkedésből a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és
a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a
jogosulatlanul igénybevett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Az erdő-környezetvédelmi intézkedésekben részt vevő gazdálkodóknak teljes gazdaságukon
be kell tartaniuk a kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerét.
Erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram
esetén, ha a támogatott
tevékenység rész erdőrészleten valósult meg, úgy az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai
blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell
teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget. A táblaadatok feltöltésénél
nincs lehetőség táblarajz kézi megadására, csak SHP fájl feltöltésével vagy EOV koordináta
felvitelével van mód rajzolni.
A kifizetés igénylésénél erdőrészletenként meg kell adni az igényelt terület blokkazonosítóját
is.
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait, a
benyújtás helyét jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.
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