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Mely erdőrészletek nem támogathatók?
•

•

•

A VP4-12.2.1-16 számú „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések” című pályázati felhívás célja a jogszabályi előírások betartásával járó
többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja az erdőgazdálkodók számára.

Ki jogosult a támogatásra?
Az az erdőtörvény alapján jogerősen, az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, aki
a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet, és aki rendelkezik az adott erdőrészletre
vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési
kivitelezési tervvel.
Nem jogosult támogatásra: az önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

Mekkora a minimum támogatható terület?
A minimum támogatott terület 1 ha, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek
összterületeit veszik figyelembe, viszont a támogatással érintett egyes erdőrészletek területe 0,25 ha - nál
nem lehet kisebb. A támogatást az érintett erdőrészletek teljes területére kell igényelni.

Amelynek erdőgazdálkodójára az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatási időszakban véglegessé vált
határozatban az erdészeti hatóság bírságot állapított meg és a bírságolt cselekmény, az erdősítésre, az állománynevelésre, vagy a véghasználatra vonatkozó szabályokat megsértette, avagy ugyanezen tényállás alapján
a hatóság az erdőgazdálkodót mulasztására figyelmeztette.
Amelyet érintően jogerősen szabott ki bírságot az illetékes természetvédelmi hatóság az erdőgazdálkodóra, és
a határozat indokolásában a közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulását, vagy a Natura 2000 terület
helyreállíthatatlan károsodását nevezi meg.
Az Országos Erdőállomány Adattárban erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületkén
(egyéb részletként) nyilvántartott terület.

Melyek a támogatás alapfeltételei?
Be kell tartani az erdőtervben, valamint erdőtörvényben a NATURA 2000 erdőterületre meghatározott előírásokat.
A gazdaság teljes területén be kell tartani a kölcsönös megfeleltetés részét képezően
• az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelet VI. Címében foglalt előírásokat,
• 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott előírásokat,
Továbbá teljesíteni kell a monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget, és a támogatói okirat kézhezvételét követően a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett NATURA 2000 erdő képzésen részt kell venni, a programozási időszakban egyszer.
Nem kell azonban a képzésen részt vennie azon támogatást igénylőnek, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (továbbiakban: ÚMVP) keretében Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatáshoz kapcsolódóan képzési kötelezettségét teljesítette. A nem természetes személy támogatást igénylő abban az esetben is mentesül e kötelezettség alól, amennyiben jogelődje az ÚMVP időszakban a fenti
kötelező képzést teljesítette, feltéve, hogy a jogutódlás átalakulással, avagy egyesüléssel történt.

Mikor és mi alapján történik az ellenőrzés?
Az adott évi Egységes kérelem rendelkezései alapján évente történnek ellenőrzések. Az ellenőrzéseket – más szervek szükséges bevonásával – a Magyar Államkincstár végzi, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak az egységes kérelem benyújtás időszak utolsó napja szerinti aktuális állapota alapján.

Hogyan kell a támogatást igényelni?
A támogatás időszaka egy naptári év. A támogatási kérelmet 2016. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban, évente az Egységes kérelem részeként lehet benyújtani.
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