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I. A LIFE program 
• LIFE = az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

programja 1992 óta - 4400 támogatott projekt 

• LIFE Éghajlat-politika: 2014 óta 

• Közvetlen brüsszeli irányítású program (EASME – az 
Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége) 

 

 
 

Az előadás a LIFE Kapa itásépítési Projekt kereté e  valósult eg (LIFE14 Cap HU 000010) 
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II. LIFE Éghajlat-politika Alprogram  
Célkitűzések 

• Uniós jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének 
elősegítése 

• Nemzeti, regionális és helyi cselekvési tervek és 
intézkedések kidolgozása, felmérése, ellenőrzése 

• Innovatív technológiák, rendszerek és módszerek 
kifejlesztése és demonstrációja  

• Az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tájékozottság, 
tudásalap és tudatosság fejlesztése 
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II. LIFE Éghajlat-politika Alprogram 

a) Az éghajlatváltozás mérséklése (CCM) 

b) Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA)  

c) Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC) 

 

       Mindenképpen el kell dönteni,  

       hogy a három közül melyik  

       terület alatt valósul meg a pályázat.  

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAr-7BmJ3MAhWGvxQKHc_IB6wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2F20140319180640-322531-understanding-why-your-patients-choose-you-as-a-provider&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNFUZDCsOUp_6wTSGFis-HLXkitvVA&ust=1461240788855062
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II. LIFE Éghajlat-politika Alprogram 
Kedvezményezetti kör: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uniós támogatásintenzitás: 55 % 
2018-tól nemzeti önerő-támogatási lehetőség: 10-20% 
 

LIFE CLIMA: nincs nemzeti keretösszeg!  
 

 

 

Közjogi szervezet Magánszervezet 

Pl. helyi & megyei 
önkormányzat,  

 - gazdasági társaság 
 - egyesület 
 - alapítvány 
 - non-profit szervezetek 
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2018 2017 

III. A LIFE reformok jogi háttere 

2014 2020 

LIFE RENDELET 
            Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU rendelete  

LIFE TÖBBÉVES 
MUNKAPROGRAM  

2014-2017 

LIFE TÖBBÉVES 

MUNKAPROGRAM  

2018-2020 

2014. évi 
kiírás 

2015. évi 
kiírás 

2016. évi 
kiírás 

2017. évi 
kiírás 

2018. évi 

kiírás 

2019. évi 

kiírás 

2020. évi 

kiírás 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=HU
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://lifepalyazatok.eu/life-eghajlatvaltozas-hatasai-mersekles,-alkalmazkodas;-eghajlatpolitikai-iranyitas-es-tajekoztatas.html
http://lifepalyazatok.eu/life-eghajlatvaltozas-hatasai-mersekles,-alkalmazkodas;-eghajlatpolitikai-iranyitas-es-tajekoztatas.html
http://lifepalyazatok.eu/life-eghajlatvaltozas-hatasai-mersekles,-alkalmazkodas;-eghajlatpolitikai-iranyitas-es-tajekoztatas-2017.html
http://lifepalyazatok.eu/life-eghajlatvaltozas-hatasai-mersekles,-alkalmazkodas;-eghajlatpolitikai-iranyitas-es-tajekoztatas-2017.html
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IV. LIFE költségvetés 2018-2020 

A 2018-2020-as időszakra fennmaradó költségvetés: 1,66 milliárd € 

 

Az előadás a LIFE Kapa itásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010) 
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IV. LIFE költségvetés 2018-2020 
Az Éghajlat-politika Alprogram költségvetése a 2018-2020-as időszakra: 
413 millió € 

 

Az előadás a LIFE Kapa itásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010) 
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IV. LIFE költségvetés 2018-2020 
Az Éghajlat-politika Alprogram költségvetése a 2018-2020-as időszakra: 
413 millió € 

 

Az előadás a LIFE Kapa itásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010) 
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V. A 2018-2020-as munkaprogram újításai 

1. Csökkenő támogatásintenzitás: 55% 

2. Egyszerűsített jelentéstétel 

3. Egyszerűsített pályázási procedúra 

 ENV alprogram: kétlépcsős pályázatértékelés 

 CLIMA alprogram: változatlan, egylépcsős pályázás! 

3. CLIMA: kibővült a támogatható tevékenységek köre 

 Éves és többéves prioritási témák, policy update! 

4. CLIMA: hangsúlyosabb a mitigációs terület támogatottsága 

5. CLIMA: megváltozott pályázatértékelési szempontok 
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VI. Megváltozott értékelési szempontok a LIFE Éghajlat-
politika Alprogramban 
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VI. Megváltozott értékelési szempontok a LIFE Éghajlat-
politika alprogramban 

Értékelési szempont 
Minimálisan 
elfogadható 
pontszám 

Maximum 
pontszám 

1. Technikai koherencia és minőség  10 20 

2. Pénzügyi koherencia és minőség  10 20 

3. ÚJ! Az Éghajlat-politika Alprogramnak a LIFE 
rendeletben meghatározott célkitűzéseihez való 
hozzájárulás mértéke és minősége 

7 20 

4. ÚJ! Fenntarthatóság (folytonosság, átültetés, 
megismétlés) 

7 15 

Minimum kötelező pontszám 50 - 

Bónuszpontok: Uniós hozzáadott érték, Párizsi Megállapodáshoz való hozzájárulás  

5.a. Hozzájárulás a 2018-2020-as munkaprogram 4. 
fejezetében részletezett éghajlat-politikai célokhoz 

- 5 

5.b. A LIFE CLIMA éves prioritásaihoz való hozzájárulás - 5 

6. Szinergiák és transznacionalitás  - 15 

Összesen 100 
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VI. Megváltozott értékelési szempontok a LIFE Éghajlat-politika 
Alprogramban – kötelező pontszámok 

 Technikai (szakmai) koherencia és minőség: 
• Kiinduló helyzet részletes bemutatása  

• Célcsoportok és stakeholderek meghatározása (egyértelmű 
elköteleződés a projekt iránt); 

• Célkitűzések meghatározása és rangsorolása (fő célok és 
részcélok),  

• Időbeli ütemezés 

• Mérhető indikátorok  

• A projektakciók hatásainak előrevetítése mérhető indikátorok 
segítségével – rövid-, közép és hosszú távú hatások; 
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 Pénzügyi koherencia és minőség 

 Költségvetés arányos eloszlása akciónként és partnerenként 

 Külön keret a projekteredmények fenntartására 

 A LIFE CLIMA Alprogram célkitűzéseihez való hozzájárulás 

 LIFE rendelet 14., 15., 16. cikk 

 Itt is számszerű célkitűzések szükségesek 

 Fenntarthatóság (folytonosság, megismétLÉS, átülteTÉS) 

 Már nem elegendő, ha a tervezett akciók magukban hordozzák a 
megismételhetőség lehetőségét 

 Konkrét megismétlési, átültetési akciók szükségesek már a 
projektidő alatt 
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VI. Megváltozott értékelési szempontok a LIFE Éghajlat-politika 
Alprogramban – bónuszpontok 

 Hozzájárulás a LIFE éves és többéves prioritásaihoz 
 erről a szempontról külön előadás! 
 Éves prioritások: éves kiírásokban; többéves prioritások: a 2018-

2020-as LIFE munkaprogram 4. fejezetében 

 Szinergiák és transznacionalitás 
 Szinergiák (11 pont) 

 Többcélúság (8 pont) 
 Zöld közbeszerzés (1 pont) 
 Ökocímkézés (1 pont) 
 Uniós kutatási eredmények átvétele (1 pont) 

 Transznacionalitás (4 pont) 
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VII. 2018. évi indikatív menetrend 
• A 2018. évi pályázati kiírás várható megjelenése:  

     2018. április közepe 

• Várható nemzeti határidő (véleményezés, önerő-támogatás): 
2018. július 

• Várható beadási határidő: 2018. szeptember   

• A beérkező pályázatok értékelése, felülvizsgálata: 
              2018. szeptember – 2019. május 

• A támogatási szerződések aláírása: 2019. június-július 

• A projektek elindításának legkorábbi időpontja:  
     2019. június (szeptember-október) 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrxNj0q53MAhVBXBQKHUxkANsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fen-mozaikok.blogspot.com%2F2010_04_01_archive.html&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNERu6vai95RaDB2KLomN_PhZGlNNA&ust=1461246053042638
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VIII. A LIFE Klímapolitikai Csapat 

Dr. Toldi Ottó 

Az éghajlatváltozás 
mérséklése 

Dr. Vigh Péter 

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz 

Kovács Barbara 
LIFE GIC, LIFE Éghajlat-

politika nemzeti 
kapcsolattartó 

dr. Konstantin Kata 

Jogi & pénzügyi kérdések 

Sikeres 
LIFE 

Dr. Botos Barbara, főosztályvezető, Klímapolitikai Főosztály 
Koczóh Levente, referens, Hazai Klímapolitikai Osztály 

mailto:otto.toldi@nfm.gov.hu
mailto:peter.vigh@nfm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
mailto:kata.konstantin@nfm.gov.hu
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További NFM klímapolitikával és a LIFE programmal kapcsolatos oldalak 

Az előadás a LIFE Kapa itásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010) 

• Klímapolitika Facebook oldal: https://www.facebook.com/klimapolitika/ 
 

• Magyar LIFE Twitter partnerkereső: https://twitter.com/hu_ncp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb pályázatok, pénzügyi lehetőségek:                    NFM Klímapolitikai Hírlevél 

klimafinanszirozas@nfm.gov.hu 
 
 

https://www.facebook.com/klimapolitika/
https://twitter.com/hu_ncp
mailto:klimafinanszirozas@nfm.gov.hu
mailto:klimafinanszirozas@nfm.gov.hu
mailto:klimafinanszirozas@nfm.gov.hu
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Köszönöm a figyelmet! 

További információk 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm  

http://www.lifepalyazatok.eu/     

 

LIFE Klímapolitikai Csapat 
lifeclimate@nfm.gov.hu  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.lifepalyazatok.eu/
mailto:lifeclimate@nfm.gov.hu
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtbj9np_MAhWLXBoKHS1sCp0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Femh.kormany.hu%2Fkommunikacios-es-arculati-elemek&psig=AFQjCNFtJF1zvPt8lNnNGWRNk_bc549Hhg&ust=1461311307832769

