Június 15-én indul a Településfásítási Program
Mert minden fa számít!
Az Agrárminisztérium az ország erdősültsége és a fával borított területek növelése érdekében
indította el az Országfásítási Programot. Ennek egyik eleme az ingyenes Településfásítási Program,
amelyben 2020. június 15-től kezdődően a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések vehetnek
részt. A települések 19 fafajból válogatva 10-30 fát igényelhetnek, az ültetéseket pedig közösségi
program keretében ősszel, illetve jövő tavasszal szervezhetik.
Az Agrárminisztérium a 2019 őszén indított Országfásítási Program keretében hirdette meg a
Településfásítási Programot, amely június 15-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Terve
alapján a VP-20.2-16 „A magyar nemzeti hálózat működését szolgáló technikai segítségnyújtás”
projekt terhére valósul meg.
A Településfásítási Program keretében 12 ezer, belterületen elültethető fát igényelhetnek a 10 ezer
fő alatti települések önkormányzatai, intézményei, egyházi és civil szervezetei. A fával borított
területek növelése, a települések zöldítése mellett az is fontos, hogy a fák elültetése, gondozása
erősítse a helyi közösségeket. A cél elsősorban a közterületek, valamint az óvoda- és iskolaudvarok,
oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása.
A pályázat részletei a www.orszagfasitas.hu weboldalon már elérhetők, így lehetőség van a tervezés
megkezdésére, az igénylési feltételek megismerésére, a helyszínek kiválasztására. Az igénylés 2020.
június 15-én 10 órától és a készlet erejéig, de legkésőbb július 31-ig tart. A települések 19 fafajból
válogatva 10-30 fát igényelhetnek. Egy településről csak egy jóváhagyott igénylés lehetséges, a
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében bírálják el. A jelentkezőnek a sikeres igénylés teljesítéséhez
rendelkeznie a település önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozatával, valamint az ültetési terület
tulajdonosának 5 éves fenntartási nyilatkozatával. Az ültetésekre ősszel és jövő tavasszal kerül sor, az
igénylő által szervezett közösségi program keretében.
A programban való részvétel ingyenes. A fák konténeresek vagy földlabdásak, 10-14 centiméter
törzskörméretűek. A szakszerű ültetés érdekében minden fához biztosítunk támasztó karót,
takarómulcsot és védőrácsot. Az igénylőnek kell gondoskodnia az ültetés előtt a fák átmeneti
tárolásáról és öntözéséről, a fák elültetéséről egy előre bejelentett időpontban, továbbá vállalnia kell
a fák legalább 5 éves fenntartását is.
A 12 ezer fát, valamint azok szállítását a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosítja. A
szakszerű ültetéshez az Országos Erdészeti Egyesület egy erdész szakember helyi jelenlétét biztosítja.
Az Agrárminisztérium által kezdeményezett Településfásítási Programot az Országos Erdészeti
Egyesület koordinálja és a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatja.
Egyúttal felhívjuk az önkormányzatok figyelmét a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési pályázatára,
amely komoly lehetőséget jelent a települési erdőterületek növelésében (VP5-8.1.1-16 erdősítés
támogatása https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa). Az állami erdőgazdaságok
mindenütt felajánlják szaktudásukat és kapacitásaikat a támogatással megvalósuló erdőtelepítések
tervezésében, kivitelezésében és fenntartásában.
A Településfásítási Programmal kapcsolatos további információk:
www.orszagfasitas.hu, fasitas@oee.hu

