EMVA ERDŐSZERKEZET ÁTALAKÍTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2016
Jogszabályi alap: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről.
Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás célja
Az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához
kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű, vagy idegenhonos
fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes
erdőtársulásokká történő átalakítása, a megfelelő szintű elegyesség, illetve több szintes
állományszerkezet kialakítása révén.
A támogatás jellege és tárgya
A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem
térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA).
Támogatott tevékenység





erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás
tarvágást követő szerkezetátalakítás
 fafajcserével,
 fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,
 fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel
állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.

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 legalább a
támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre
vonatkozóan fennáll;
rendelkezik az adott területre vonatkozó, nevére szóló, az erdőtörvény szerinti
erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos
állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg;
a támogatható terület legalább 1 hektár területű teljes erdőrészlet erdőállomány alatti
erdősítéssel illetve állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén;
a támogatható terület legalább 1 hektár területű, tarvágással érintett, teljes erdőrészlet
vagy részterület tarvágást követő szerkezetátalakítás esetén;
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Nem vehető igénybe támogatás azon területre:



ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott
jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi;
ha az a KEOP-2008-3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése támogatási cél érdekében benyújtott pályázat
alapján támogatott vagy előkészítést nyert terület.

A kifizetési kérelem benyújtása









A szerkezetátalakítási tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját
felelősségre lehet megkezdeni.
A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, a támogatási
határozat jogerőre emelkedését követően, legkésőbb a második kifizetési kérelem
benyújtási időszak végéig lehet benyújtani.
A kifizetési kérelmet erdőrészletenkénti bontásban, elektronikus úton, az egységes
kérelem részeként, a 2016. évben május 23-ig lehet benyújtani.
Tarvágást követő szerkezetátalakítás célprogram esetén, ha a támogatott tevékenység
rész erdőrészleten valósult meg, úgy táblarajz megadása kötelező! A táblaadatok
feltöltésénél nincs lehetőség táblarajz kézi megadására, csak SHP fájl feltöltésével
vagy EOV koordináta felvitelével van mód rajzolni.
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait, a
benyújtás helyét jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.
Erdőrészletenként meg kell adni az igényelt terület blokkazonosítóját.

A támogatás mértéke





Erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak
megfelelő forintösszeg hektáronként
Tarvágást követő szerkezetátalakítás
 fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként
 fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg
hektáronként
 fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő
forintösszeg hektáronként
Állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő
forintösszeg hektáronként
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