Az állami, vagy az közigazgatási-területi
egységek (UAT) tulajdonában lévő földterületek
erdősítésére szánt állami támogatási rendszer
kedvezményezettjei, csak a Támogatás 1-ből
részesülhetnek.
A program keretében nyújtott támogatás 100%ban vissza nem térítendő állami támogatás.
Az állami támogatás maximális összege egy
adott projekthez, a keret alapján 7.000.000 euró.
Az erdősítésre javasolt földterületnek legalább 1
hektárnak kell lennie az erdő csoportok esetében
és legalább 0,5 hektárnak az erdő védelmi sávok
számára.
Azok az állandó legelőterületek (kivétel az
erdősítési műszaki terv szerinti talajromlási
jelenségek által érintett területeket), és
mezőgazdasági földterületek, amelyeken agrárkörnyezetvédelmi (10-es Intézkedés), valamint a
b i o g a z d á l k o d á s i ( 11 - e s I n t é z k e d é s )
kötelezettségvállalások folyamatban vannak,
nem támogathatók.

Az állami támogatási programhoz való
hozzáférés lépései
1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző
lépések
► Az erdősítendő területek APIA általi
azonosítása,
► A erdősítési műszaki terv kidolgozása a fizikai
személyek, vagy a jogi személyek által (ezeknek
a szolgáltatásoknak a költségei az első fizetési
kérelemnél fizetődnek),
► Az Erdőfelügyelőség jóváhagyása erdősítési
műszaki tervre.

2. A támogatási kérelem szakaszai, a
kedvezményezettek kiválasztása és a
kötelezettségvállalások aláírása
► A támogatási kérelem benyújtása az APIA
megyei központokhoz,
► A támogatási kérelem értékelése APIA
szakértői által,
► A kedvezményezettek kiválasztása az odaítélt
pontszám szerint (ha a benyújtott projektek
értéke meghaladja a kiutalt összeg értékét),
► A kiválasztott kedvezményezettek kötelezettségvállalásainak aláírása.
3. A kötelezettségvállalás végrehajtásának
szakaszai
► Az erdősítési munkálatok lebonyolítása (csak
a kötelezettségvállalás aláírása után),
► A támogatási kérelmek éves benyújtása,
► Az elvégzett munkák és a kötelezettségvállalásban meghatározott feltételeknek
való megfelelés adminisztratív és helyszíni
ellenőrzése az APIA/Erdőfelügyelőség által,
► Kifizetés a támogatás kedvezményezettjei
számára.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

8-AS INTÉZKEDÉS BEFEKTETÉSEK AZ ERDŐS TERÜLETEK
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A potenciális kedvezményezettek támogatása
érdekében az APIA egy elektronikus alkalmazást
készített a támogatási kérelmek online
benyújtására. Ez elérhető az APIA webhelyének
főoldaláról www.apia.org.ro, használati
utasítással mellékelve.
Az állami támogatási programhoz való
hozzáférés részletes információi az APIA
megyei/helyi központjaiban, a Pályázati
útmutatóban és az APIA weboldalán találhatók.
Az állami támogatás 3. szakaszának kérés
leadási időpontja 2018 júniusára tehető.

Támogatási információk
Az állami támogatási program keretében a
mezőgazdasági földtulajdonosok részére 12
évre szóló kötelezettségvállalás alapján
pénzügyi támogatást nyújtanak, amelynek célja:
● Erdő csoportok létrehozása,
● Erdő védelmi sávok létrehozása.

A pénzügyi támogatást fix összegként nyújtják, amelyet az erdősítésre és a mezőgazdasági jövedelemveszteségekre vonatkozó hektáronkénti szokásos
költségek képviselnek, az alábbiak szerint:
● Erdős ültetvények létesítésének támogatása, amely magába foglalja az erdősítés műszaki tervének elkészítését és az ültetvény körbekerítését, további
megnevezése Támogatás 1,
● Az egységnyi területre vonatkozó éves támogatás, amely magába foglalja a karbantartási költségek fedezését (legfeljebb 6 év) és az erdőtelepítés
gondozását (legfeljebb 2 év), valamint a mezőgazdasági jövedelemkiesés kompenzálását az erdősítés következményeként, 12 éves időtartamra, további
megnevezése Támogatás 2.

* Azok a kedvezményezettek, akik jogosultak bármelyik összetevőre a Támogatás2-ből, meg kell felelniük a kölcsönös megfeleltetési szabályoknak a
gazdasághoz tartozó összes mezőgazdasági földterületen, a kötelezettségvállalási időszak alatt.
** Csak a mezőgazdasági földterülettel rendelkező, a kérés benyújtásakor, az aktív gazdálkodók kategóriájába tartozó kedvezményezettek részesülhetnek a
mezőgazdasági jövedelemveszteségek fedezésére szolgáló kompenzációból.
Tervezés költsége = VB + nxVMx2%, (1-es Képlet)
ahol
VB - a legkisebb költség, amely az erdősítési projekt kidolgozásához szükséges, a minimálisan elfogadható területen – 590 (euró)
n (ha) – a projekt keretében, az erdősítésre javasolt hektárszám
VM (euró) – az egy hektár erdősítésének átlagos nemzeti költsége – 8889 (euró)
Példa: 10 hektár erdőtelepítés esetén, az erdősítési műszaki terv kidolgozásának pénzügyi értéke 2367,8 euró (590 euró + 10 ha x8889 euró x2%)

