EMVA ERDEI KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS - TÁJÉKOZTATÁS 2015

Jogszabályi alap: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
A támogatás jellege és tárgya
A közjóléti célok megvalósítása érdekében 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő
támogatás igényelhető alábbi közjóléti létesítmények megvalósításához:
erdei kirándulóhely kialakítása;
erdei pihenőhely kialakítása;
erdei tanösvény kialakítása;
„A” típusú erdei kilátó építése (6-8 méter magasságú);
„B” típusú erdei kilátó építése (8,01-11 méter magasságú);
„C” típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú).
Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:
- a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület
vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásakor az erdészeti hatóság által az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. alapján
nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
- a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a nevére szóló, az erdészeti hatóság jogerős
engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel, és
- a támogatási kérelem benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes
építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet.

Közjóléti létesítmény létrehozása kizárólag akkor támogatható, ha:
- az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén, vagy a
következő, az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeken valósul
meg: tisztás, kopár, erdei farakodó és készletező hely, erdészeti létesítményhez tartozó
terület, erdei vízfolyás, erdei tó, cserjés, az erdészeti kutatás céljából - nemzeti vagy
közösségi támogatás igénybevételével - létesült és arra használt, erdőnek nem minősülő
faállomány és annak területe, vagy a 6 méternél szélesebb nyiladékon valósul meg.
- vágásos üzemmódú erdőállomány területén megvalósuló tervezési egység esetében az
erdőrészlet az Országos Erdőállomány Adattár szerinti vágásérettségi mutatója legalább 10
év,
- a Közjóléti Engedélyezési Tervet felsőfokú végzettségű, az erdészeti hatóság
szakszemélyzeti névjegyzékében szereplő személy készítette.

Kifizetési kérelem benyújtása, támogatás folyósítása
A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, az egységes kérelem
keretében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem rendeletben
foglaltak szerinti határidőben, legkésőbb a 2015. évben lehet benyújtani.
A kifizetési kérelem benyújtására létesítményenként is lehetőség van, kivéve az együttesen
megvalósult létesítményeket, amelyeket egy kifizetési kérelmen belül kell feltüntetni.
A kifizetési kérelmek vizsgálata az Országos Erdőállomány Adattárnak a kérelem benyújtása
szerinti év június 9-i állapota szerint történik.
A kifizetési kérelem mellékletei:
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait, a
benyújtás helyét jelen közlemény 11. számú melléklete tartalmazza.
A támogatott tevékenységek kapcsán a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. és a 2.
mellékletben nem szereplő, vagy a közjóléti létesítmények követelményein felüli
megvalósítás nem részesíthető támogatásban.

