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MELLÉKLET: AGRÁRERDÉSZETI FÁSÍTÁSOK
TÁMOGATÁSAI
Az agrárerdészeti fásítások létesítéséhez a Vidékfejlesztési Program alapján támogatás igényelhető a VP5-8.2.1-16 számú „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című támogatási felhívásban
foglaltak szerint.
A felhívás célja, indokoltsága
A felhívás alapján a magánjogi mezőgazdasági földhasználók, valamint települési önkormányzatok
és társulásaik részére, agrárerdészeti fásítások megvalósításához nyújtható támogatás, tekintettel annak korábbi fejezetekben bemutatott pozitív hatásaira.
A támogatással az Európai Unió és Magyarország Kormánya egyben az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást is ösztönözni kívánja.
Támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Alaptámogatások:
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása, valamint ápolása a fenntartási időszakban (támogatás összege: telepítésre 1258 Euró/ha, ápolásra 30,4-60 Euró/ha)
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása és
ápolása a fenntartási időszakban:
a) gyep és fa telepítésével (támogatás összege: telepítésre 1909 Euró/ha, ápolásra 30,460 Euró/ha)
b) meglévő gyep esetében fa telepítésével (támogatás összege: telepítésre 1258 Euró/ha,
ápolásra 30,4-60 Euró/ha)
C. Mezővédő fásítás létrehozása és fenntartása a fenntartási időszakban:
a) fasor telepítésével (támogatás összege: telepítésre 1277-2195 Euró/ha, ápolásra 805
Euró/ha/5 év)
b) facsoport telepítésével (támogatás összege: telepítésre 1277-2195 Euró/ha, ápolásra
805 Euró/ha/5 év)
Kiegészítő támogatások:
1. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása tevékenységhez kapcsolódóan:
a) fedett szárnyék létesítése (támogatás összege: telepítésre 180 Euró/ha)
b) itató létesítése (támogatás összege: telepítésre 135 Euró/ha)
c) gémeskút létesítése (támogatás összege: telepítésre 297 Euró/ha)
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2. Mindhárom alaptámogatásra jogosult tevékenységhez kapcsolódóan az első kifizetési igénylés benyújtásának évében a telepítés igazoltan bekövetkezett legalább 50%-os pusztulása
esetén az érintett egyedek újratelepítésére (támogatás összege: telepítésre 596 Euró/ha)
Kizáró rendelkezés:
Adott mezőgazdasági parcellán a fent felsorolt alaptámogatásra jogosult tevékenységek közül
csak az egyik tevékenységre igényelhető támogatás.
A támogatás igénybevételének feltételei:
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása
a) A legkisebb támogatható terület 0,3 hektár.
b) A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák
legfeljebb fele tájfajtaként elismert gyümölcsfa is lehet.
c) A létesített fásítás ápolása legfeljebb 5 évig támogatható.
d) A támogatás az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott területre igényelhető.
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása
a) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó.
b) A legkisebb támogatható terület 0,3 hektár.
c) A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák
legfeljebb fele tájfajtaként elismert gyümölcsfa is lehet.
d) A létesített fásítás ápolása legfeljebb 5 évig támogatható.
e) A támogatás az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott területre igényelhető.
C. Mezővédő fásítás létrehozása
a) A legkisebb támogatható terület 1,0 hektár egybefüggő terület, amelyen belül a létesített fásítás mérete:
• fasor esetén legalább 15 m és legfeljebb 20 m széles, ezen belül mindkét oldalán
legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány található,
• facsoport esetén legalább 0,1 ha, de legfeljebb 0,5 ha kiterjedésű, ezen belül a széleken legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány található.
b) A létesített fásítás ápolása legfeljebb 5 évig támogatható.
c) A támogatás az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott területre igényelhető.
Kötelezettségvállalási előírások:
a) A támogatást igénylő köteles a támogatott tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat kézbesítésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig végrehajtani, és a létesített fásítást 5 évig fenntartani.
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b) A támogatást igénylő köteles gyeptelepítés esetén legalább négy fajból álló fűmagkeveréket használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell
lennie.
c) A támogatást igénylő köteles a fásítást igazolt származású szaporítóanyaggal elvégezni.
d) A támogatást igénylő köteles a terület határainak azonosíthatóságáról az első kifizetési
igénylés benyújtásától számított 5. év végéig gondoskodni.
e) A támogatást igénylő köteles a telepített facsemeték egyedi mechanikai védelméről
a kötelezettségvállalási időszak végéig gondoskodni.
f) A támogatást igénylő köteles a fásítás ápolását, valamint fás legelő esetén a gyep kaszálását vagy legeltetését évente elvégezni.
g) Gyeptelepítés esetében legeltetni leghamarabb a telepítés évét követő második évtől
kezdődően lehet. A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.
h) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt köteles betartani
• a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges, külön
jogszabályban rögzített előírásokat, valamint
• a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó, külön jogszabályban rögzített követelményeket.
Ellenőrzés, jogkövetkezmények:
a) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre kerül.
b) A kötelezettségvállalási feltételek be nem tartása esetén a felhívásban foglaltak szerint
az alábbi szankciókra kerülhet sor:
a) támogatási jogosultság megszűnése,
b) az igénybe vett támogatási összegnek, vagy egy részének az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerinti visszafizetése,
c) a tárgyévi támogatási összeg csökkentése vagy megvonása,
d) két naptári évre a támogatástól való eltiltás.
Támogatási intézkedés eljárása
A támogatás igénylése:
a) A támogatási kérelmet online módon, elektronikus kitöltőprogramon keresztül kell
benyújtani a felhívásban foglalt együttes elbírálási határnapokig.
b) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
• az ingatlan használati jogosultságát igazoló okiratot,
• tenyésztőszervezeti igazolást.
c) A támogatási kérelmekről egyszerűsített kiválasztási eljárásrend útján, pontozással
felállított rangsor alapján dönt az Irányító Hatóság.
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A támogatás kifizetése:
a) A nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
b) A felhívás alapján normatív támogatás fizethető
• a fásítás telepítéséhez egy alkalommal,
• a fásítás ápolására 5 éven keresztül,
• a kiegészítő támogatásra jogosult tevékenységre egy alkalommal, az alaptámogatás igénylésének évében.
c) A támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés
kizárólag az Egységes kérelem keretében történő kifizetési igénylés benyújtásával
igényelhető.
d) Az intézkedés keretében előleg igénylésére nincs lehetőség.
e) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik, vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a már
benyújtott támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően elvégezte.
f) Amennyiben a támogatást igénylő az első kifizetési igénylés benyújtását követő időszakban, adott naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott területre,
illetve támogatott tevékenységre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül
kifizetésben. A vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá
a kötelezettségek betartását helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják.
g) A támogatás forintban kerül kifizetésre a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára.
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