Módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP58.4.1.-16 kódszámú) felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása” című (VP5-8.4.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:
•
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•

•

•

•
•

•

•

•

Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a felhívás keretösszege az Éves Fejlesztési
Keretben foglaltaknak megfelelően pontosításra került.
A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján a felhívás keretében új tevékenységként
támogatható az „erdőkárok gyökérsarjaztatással történő helyreállítása”, a „töréskár (hó, szél,
jég)/széldöntés mesterséges erdősítéssel történő helyreállítása”, „töréskár (szél, hó,
jég)/széldöntés gyökérsarjaztatással történő helyreállítása”. Az új célterületek bevezetésével a
felhívás több fejezete is módosult.
A 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a „tőrevágással és tuskósarjaztatással
történő állomány helyreállítással”, a „háziállat által okozott károsítás helyreállításával”,
valamint a „hatóság által igazolt ismeretlen kár helyreállításával”.
A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások II. Kötelezettségek vállalása fejezet kiegészült a mag
és makkvetés, valamint a sarjaztatás esetében alkalmazandó előírásokkal. Ugyanezen fejezet 6.)
bekezdésének módosítása alapján „sarjról történő természetes erdőfelújítás - az erdészeti
hatóság ellentétes döntése hiányában - csak gyökérsarjaztatással történhet”.
A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet 3.) bekezdése a
következő mondattal egészült ki: „A számítás módja: amennyiben a káresemény
bekövetkezésének idejeként az erdészeti hatósági nyilvántartásban év és negyedév kerül
meghatározásra, úgy az adott évet követő negyedik naptári év azonos negyedévének utolsó
napjáig adható be kérelem.”
A felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben
módosultak a támogatási kérelemhez – egyúttal kifizetési igényléshez - csatolandó mellékletek.
Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben megemelkedtek a felhívás keretében támogatott
tevékenységek, valamint a kiegészítő tevékenységek egységköltségei. A 2021-ben
megemelkedett támogatási összegek a 2021-ben és az azt követő években benyújtott
támogatási kérelmek - egyúttal kifizetési igénylések - kapcsán kerülnek alkalmazásra.
A felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az „elsőkivitel”, a „káresemény”,
valamint a „természeti katasztrófa” fogalma, valamint kiegészült a melléklet a „sarjaztatás”
fogalmával.
A 3. számú mellékletben (A támogatási kérelmek rangsorolásánál, illetve támogatásánál
figyelembe veendő szempontok) módosultak a felhívás tartalmi értékelési szempontjai.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a módosult tartalmi értékelési
szempontok a 2021-ben és az azt követő években benyújtott támogatási kérelmek egyúttal kifizetési igénylések - kapcsán kerülnek alkalmazásra.
A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

