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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Operatív Programjai keretében kiírt pá-
lyázatok és az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program rendeletekben meg-
határozott pályázati lehetõségei nyújta-
nak forrást az arra jogosult személyek-
nek és szervezeteknek, hogy pénzügyi
forrásokat nyerjenek a megvalósításra
tervezett fejlesztéseikhez.

Az elnyerhetõ források fejlesztések
megvalósítását támogatják és csak na-
gyon korlátozott mértékben járulnak hoz-
zá mûködési költségek támogatásához.

Erre gyakorlatilag csak a nemzeti for-
rásból biztosított pénzeszközök fel-
használása esetén van lehetõség a de
minimis rendelet szabályai szerint. Ez a
szabály egy személyhez vagy vállalko-
záshoz kötõdõen három év összességé-
ben csak 200 000 euró lehívását teszi le-
hetõvé. Ez az összeg azonban jelentõ-
sen kevesebb, mint amit a nagyobb, el-
sõ sorban állami erdõgazdálkodók köz-
célú tevékenységre használnak fel.

A erdõgazdálkodás állami tulajdon-
ban levõ része gyakorlatilag kiszorul a
támogatások körébõl.

A magánerdõ-gazdálkodók számára
is csak nagyon korlátozottan jelentek
meg ez idáig támogatási források pályá-
zati lehetõségei gépbeszerzésre, erdé-
szeti szaktanácsadás igénybevételére,
ill. mezõgazdasági földterületek elsõ er-
dõsítésére.

Az állami erdõgazdasági zrt.-k szá-
mára fejlesztési támogatás elnyerésére
az erdõgazdálkodás határterületein lát-
szik lehetõség. 

A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében a KEOP-
3.1.2 Élõhelyvédelem és helyreállítás
programjára lehet pályázni a védett ter-
mészeti területeken, ill. a Natura 2000
területeken.

A KEOP-3.1.3 A gyûjteményes nö-
vénykertek és védett történeti kertek
megõrzésére és helyreállítására ad lehe-
tõséget.

A KEOP-4.1 Hõ- és/vagy villamos
energia elõállítás pályázat támogatja a
megújuló energiaforrások, így a fa fel-
használását is energetikai célra. 

A Regionális Operatív Programok egy
része támogatási forrásokat tartalmaz az
ökoturizmus fejlesztésére. Ilyen irányú
fejlesztések több erdõgazdaságnál már
régebben elkezdõdtek. A pályázatokon
való eredményes részvétel támogathatja
ennek az ágazatnak a kiteljesedését er-
dõgazdasági keretek között.

Az alábbi operatív programok pályá-
zatai tartalmaznak forrásokat ilyen célra:

Dél-Dúnántúli Operatív Program
DDOP-2007-2.1.1 2F Komplex turiszti-
kai termékcsomag kialakítása keretében
a ökoturisztikai látogató központok ki-
alakítása, túraútvonalak létrehozása.

Észak-Alföldi Operatív Program
ÉAOP ÉAOP-2007-2.1.1 B komponense
Természeti és környezeti értékekre ala-
pozott turizmus fejlesztése keretében  a
természeti értékekre alapozott turiszti-
kai helyszínek létesítése és fejlesztése,
erdei vasutak turisztikai célú fejlesztése.

Észak-Magyarországi Operatív Prog-
ram ÉMOP-2007-2.1.1 Turisztikai att-
rakció fejlesztés keretében jelentõs vé-
dett természeti értékekre alapozott tu-
risztikai fejlesztések és a turisztikai célú
kisvasutak, erdei vasutak fejlesztése.

A Közép-Dunántúli Operatív Prog-
ram KDOP-2007-2.1.1/B  Régió arcula-
tát meghatározni képes turisztikai

vonzerõk pályázat keretében védett ter-
mészeti területek turisztikai hasznosítá-
sához szükséges infrastruktúra és szol-
gáltatások fejlesztése.

A Közép-Magyarországi Operatív
Program KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A
turisztikai vonzerõ és termékfejlesztés
elõmozdítása pályázat keretében a kes-
keny nyomtávú vasutak helyreállítása
és turisztikai célú fejlesztése. 

A fenti pályázati lehetõségek már
megjelentek végleges kiírással, pályá-
zati határidõkkel. A közeljövõben vár-
ható, hogy újabb pályázati felhívások
jelennek meg, amelyek az erdõgaz-
dálkodók számára is elérhetõ fejlesz-
tési forrásokat tartalmaznak, ha nem
is az alaptevékenységüket illetõen.
Naprakészen a Nemzeti fejlesztési
ügynökség honlapján a www.nfu.hu
lehet tájékozódni a pályázati lehetõ-
ségekrõl.

Mizik András

Európai források az erdõgazdálkodásban

A klímaváltozás negatív hatása elleni fel-
lépés már lassan napi feladataink közé
épül be. Újabb és újabb technikai meg-
oldások kerülnek kifejlesztésre, tudomá-
nyos konferenciák és a közvéleményt tá-
jékoztató rendezvények követik egy-
mást, hogy a kedvezõ változást sikerül-
jön elindítani. Hatékony fûtési technikák
és berendezések kerülnek folyamatosan
kifejlesztésre és bemutatásra. Egyre kor-
szerûbb és kényelmesebb eljárásokat
igényelnek a felhasználók. 

Ilyen környezetben találtam rá egy
magyar gyártmányra, a Salgótarjánban
gyártott fatüzelésû berendezésre. Ez
egy tûzhely, melyet még nagyanyáink is

használtak. Csak hogy egy kis átalakí-
tással egyben kazánként is mûködik
egy kis keringtetõ szivattyú segítségé-
vel. Az aktuális hõ- és nyomásértékeket
a berendezésen elhelyezett órák mutat-
ják. A tûztér nagysága állítható, hogy in-
kább tûzhelyként vagy kazánként hasz-
náljuk. 

Egy ilyen berendezés a falusi konyha
és kerti házak mai kelléke lehetne is-
mét, egyben fûti a ház egyéb helysége-
it is. A ház körül és a fogyasztói társada-
lom által kénytelenül megvett szemetet
is elégetve saját energiát termelhetünk
az egyre dráguló gáz kiváltására.

(www.oee.hu)

Kombinált tûzhely


