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Kedves LIFE Pályázó! Kedves LIFE Érdeklődő! 

 

Ön a LIFE Klímapolitikai Csapat 2018. évi „I. LIFE CLIMA Kisokos” tájékoztatóját olvassa. Ezúton is boldog új évet kívánunk Önnek!  

Az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programja (LIFE) immár 26 éve járul hozzá az uniós környezet-, természet- és 

éghajlatvédelmi célkitűzések hatékonyabb megvalósításához. A LIFE program égisze alatt 2014-ben - az Európai Uniónak az éghajlatváltozással 

szembeni nemzetközi összefogásban betöltött vezető szerepéhez alkalmazkodva - létrejött a LIFE Éghajlat-politika alprogram, amelynek célja 

az éghajlatváltozás mérséklését, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint az éghajlat-politikai irányítást és tájékoztatást megvalósító 

kísérleti, demonstrációs, bevált gyakorlati, valamint tájékoztató-tudatosságnövelő projektek támogatása. 

A hazai pályázatok mennyiség- és minőségbeli gyarapításának céljával 2016 januárjában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai 

Főosztályán alakult meg négyfős LIFE Klímapolitikai Csapatunk (’LIFE Climate Team’, a továbbiakban: LCT). Célunk már a kezdetektől 

fogva a magyar pályázók és az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (EASME) közötti hídszerep betöltése, ezáltal elősegítve a 

hazai pályázatok sikerességét.  

A helpdesk kapcsolattartáson túl a projektkoncepcióval rendelkező érdeklődők számára lehetőséget biztosítunk a csapattal történő személyes 

egyeztetésekre is; ezen kívül partnerszervezeteinkkel – a Földművelésügyi Minisztériummal és a Magyar Fejlesztési Központtal - 

együttműködésben információs napokat, tematikus szakmai tréningeket, valamint pályázatíró és projektmenedzsment workshopokat szervezünk a 

jelenlegi és jövőbeni LIFE pályázók számára. A szakmai segítségnyújtáson túl a 2018. évtől kezdődően a LIFE éghajlat-politikai pályázatot 

benyújtó hazai szervezeteknek az LCT közvetítésével lehetőségük nyílik nemzeti önerő-támogatás igénylésére is.         

Idei első tájékoztatónkban összegyűjtöttük az Ön számára mindazon tudást, amely tapasztalataink szerint hasznos és szükséges a LIFE Éghajlat-

politika alprogramban történő sikeres pályázáshoz az éves pályázati kiírást megelőzően. A pályázati év előrehaladásával további kisokos 

kiadványokat és egyéb tájékoztatást is nyújtunk Önnek.  
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I. LIFE CLIMA Kisokosunkban az alábbi kérdéseire adunk választ: 

 Melyek az Európai Unió legfontosabb éghajlat-politikai célkitűzései és hol tájékozódhatok ezekről? 

 Melyek a LIFE Éghajlat-politika alprogram kiemelt területei és ezek célkitűzései? 

 Melyek a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2018. évtől érvényes többéves prioritási témái? 

 Melyek a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2018. évtől érvényes értékelési szempontjai? 

 Milyen menetrendet érdemes követnem, ha 2018 szeptemberében LIFE pályázatot szeretnék benyújtani? 

 Milyen eseményeken bővíthetem a LIFE pályázatokkal kapcsolatos tudásomat? 

 Hogyan léphetek kapcsolatba a LIFE Klímapolitikai Csapattal?    

 

Sikeres LIFE projektmenedzserek tapasztalatai alapján egy minőségi pályázati anyag összeállításához ebben a programban legalább 5-6 hónapra 

van szükség. A mi célunk pedig természetesen az, hogy egy napon Önből is sikeres LIFE projektgazda váljék. Ennek megfelelően a pályázatírás 

– és annak első (információgyűjtő, ötletelő, partnerkereső) szakasza – az Ön számára MOST kezdődik el!  

 

Reméljük Ön is velünk tart ezen az új kihívásokkal és tanulságokkal teli csodálatos utazáson, amelynek célállomása reményeink szerint az Ön 

nyertes éghajlat-politikai projektje, amellyel hozzájárul egy élhetőbb, zöldebb jövőhöz! 

Üdvözlettel: 

A LIFE Klímapolitikai Csapat 
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I. AZ EURÓPAI UNIÓ ÉGHAJLAT-POLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI 

 

„Miért kell a LIFE pályázatomnak az Európai Unió éghajlat-politikai célkitűzéseihez hozzájárulnia? Miért kell a legtöbb esetben 

számszerűsítenem is ezt a hozzájárulást?” – teheti fel Ön jogosan a kérdést. A választ pedig legkönnyebben az Európai Unió nemzetközi 

szerepvállalásán keresztül érthetjük. meg. 

Korunknak az éghajlatváltozással szembeni nemzetközi fellépést intézményesítő alapdokumentumai az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye (UNFCCC), és a Keretegyezmény Részes Feleinek 21. Konferenciáján (COP21) elfogadott Párizsi Megállapodás. 2015-ben, a 

Párizsi Megállapodás elfogadását megelőző hónapokban a Részes Feleknek nemzetileg meghatározott vállalásokat (INDC) kellett tenniük a 

Keretegyezmény titkársága felé, melyek közül az Európai Unió és tagállamainak együttes vállalása volt a legambiciózusabb. Tervezett 

hozzájárulásában az EU 2030-ig az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 40%-kal történő csökkentését irányozza elő uniós szinten az 

1990-es bázisévhez viszonyítva.  

Uniós szinten először az alábbi fő jogi aktusok tartalmának megismerése szükséges az EU éghajlat-politikai célkitűzéseivel kapcsolatban: 

- 2020-as éghajlat- és energiapolitikai csomag (célkitűzések 2020-ig):  

o ÜHG kibocsátás-csökkentés 20%-kal 1990-hez képest 

o a megújuló energia részarányának 20%-ra növelése 

o az energiahatékonyság növelése 20%-kal a BAU forgatókönyvhöz képest 

- 2030-as éghajlat- és energiapolitikai keret (célkitűzések 2030-ig): 

o ÜHG kibocsátás-csökkentés 40%-kal 1990-hez képest; 

o a megújuló energia részarányának 27%-ra növelése; 

o az energiahatékonyság növelése 27-30%-kal a BAU forgatókönyvhöz képest 

- Az EU alkalmazkodási stratégiája: a tagállamoknak alkalmazkodási stratégiát kell készíteniük – (csak e szinten lehetséges azonosítani a 

kockázatokat és felkészülni azokra) – amelyhez az EU iránymutatást, finanszírozást és az információcsere elmélyítését biztosítja, 

valamint törekszik arra, hogy az alkalmazkodással kapcsolatos szempontok a vonatkozó uniós szakpolitikákban megfelelő figyelmet 

kapjanak 

 

A LIFE program révén az Európai Bizottság célja, hogy a fenti célkitűzések valós, ambiciózus projektek révén meg is valósuljanak, és azok 

hozzájárulása az uniós klímacélok teljesüléséhez számszerűen kimutatható legyen. 

 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/focus/indc_portal/application/pdf/adpeu.pdf
https://unfccc.int/files/focus/indc_portal/application/pdf/adpeu.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_hu
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
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II. A LIFE ÉGHAJLAT-POLITIKA ALPROGRAM KIEMELT TERÜLETEI 

 

A LIFE Éghajlat-politika alprogram 3 kiemelt területtel rendelkezik. Fontos, hogy a pályázó a pályázatírás legelső lépéseként döntse el, hogy 

projektkoncepciójával melyik kiemelt terület célkitűzéseihez kíván elsősorban hozzájárulni! A pályázat elbírálásánál a későbbiek során 

előnyt jelent, ha a koncepció szinergiákat valósít meg más kiemelt területek (akár környezet- és természetvédelmi témájú területek) vagy más 

uniós szakpolitikák célkitűzéseivel, ugyanakkor elengedhetetlen az egyértelmű fókusz a pályázat legfőbb céljainak meghatározása tekintetében. 

A LIFE Éghajlat-politika alprogram kiemelt területei: 

1. Az éghajlatváltozás mérséklése (Climate Change Mitigation; CCM) 

A LIFE CCM projektek hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz vezető átmenethez, valamint az egyéb, a I. pontban 

részletezett uniós ÜHG kibocsátás-csökkentési célkitűzésekhez. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló uniós szakpolitika és 

jogszabályok – és ezekhez alkalmazkodva a LIFE program is - elsősorban az alábbi területeket célozzák: 

- megújuló energiák (Megújuló Energia Irányelv – 2009/28/EK); 

- energiahatékonyság (Energiahatékonysági Irányelv - 2012/27/EU); 

- az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS irányelv - 2003/87/EK, kiegészítve az azt módosító 2017/2392 rendelettel). 

valamint az Erőfeszítés-megosztási Határozat (ESD. 2009/406/EK határozat. Amely az EU ETS által le nem fedett ágazatokra 

vonatkozik: mezőgazdaság, épületek, hulladékgazdálkodás, közlekedés (légiközlekedés nélkül), kisebb kibocsátású ipar, és a 

fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) 

- energiaigényes és magas ÜHG kibocsátással járó ipari termelés; 

- földhasználat, a földhasználat-változásai és erdészet (Land-use, Lad-use Change and Forestry; LULUCF – rendelet 2021-re várható); 

- a természetes szén-dioxid nyelők megőrzése; 

- közlekedés és üzemanyagok; 

- fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gáz rendelet – 517/2014/EU); 

- szén-dioxid-leválasztás és –felhasználás; 

- szén-dioxid-leválasztás és –tárolás (2009/31/EK irányelv); 

- a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok erőfeszítései az ÜHG-kibocsátás mennyiségének csökkentésére, és 

- az üvegházhatású gázok monitorozása és bejelentése. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357765833&uri=CELEX:02009L0028-20151005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357844297&uri=CELEX:02012L0027-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357477146&uri=CELEX:02003L0087-20151029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357605600&uri=CELEX:32017R2392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357945285&uri=CELEX:02009D0406-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516358136372&uri=CELEX:32014R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516358246163&uri=CELEX:02009L0031-20120217
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Ezen túlmenően az üvegházhatású gázok kibocsátásának ökoinnovációs, körforgásos gazdasági és egyéb eszközökkel történő csökkentésére 

technikai megoldásokat kipróbáló és demonstráló projekteket az Európai Bizottság 2017-től kezdődően arra ösztönzi, hogy ún. piacközeli 

(close-to-market; C2M) pályázatot nyújtsanak be. Az ilyen pályázatokat a legjobb elérhető technológiákra kell alapozni, és céljuknak az 

ipari és kereskedelmi technológiai érettségi szint elérésének kell lennie. Az ipari és kereskedelmi alkalmazás megkezdődhet már a LIFE 

projekt időtartama alatt is; azt hiteles üzleti stratégiának kell támogatnia, amely magában foglalhatja például üzleti modell kidolgozását, 

valamint befektetési és piaci elemzéseket. Az ilyen pályázatoknak részletes megismételhetőségi és átültethetőségi stratégiát kell 

tartalmazniuk a hozzájuk tartozó tevékenységekkel és a megvalósítandó eredményekkel együtt. A hiteles üzleti terv, valamint a 

megismételhetőségi és átültethetőségi terv kidolgozása a piacközeli projektek kötelező megvalósítandó eredményei közé tartozik.  

 

Példa egy sikeres piacközeli LIFE projektre: LIFE DYMOND SOLAR  

 

2. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (Climate Change Adaptation; CCA) 

A LIFE CCA projektek hozzájárulnak az éghajlatváltozás káros hatásaihoz történő hatékonyabb alkalmazkodáshoz. Ezen projektek 

felismerik, hogy számos gazdasági ágazat és terület – pl. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, turizmus, halászat, egészségügy, energia- és 

vízszolgáltatók, hegyvidéki és tengerparti területek, ökoszisztémák - közvetlenül függ az éghajlati viszonyoktól, és az ezekhez történő 

alkalmazkodás elengedhetetlen. A LIFE CCA projektek általában elsősorban az alábbi területekre és ágazatokra koncentrálnak:  

- városi alkalmazkodás (területrendezés, épületek elrendezése, természeti erőforrás-menedzsment, zöld infrastruktúra, természet- és 

biodiverzitás-védelem); 

- tengerparti és hegyvidéki területek alkalmazkodása; 

- határokon átnyúló árvízkezelés és parti zóna menedzsment; 

- fenntartható vízgazdálkodás a szárazsággal sújtott területeken; 

- fenntartható mezőgazdaság, erdészet és turizmus; 

- a köz- és magánszféra közötti alkalmazkodási partnerségek (pl. új biztosítási megoldások alkalmazása). 

A sikeres LIFE CCA pályázatok hozzájárulnak az EU alkalmazkodási stratégiájának célkitűzéseihez, (ld. I. pont: Az Európai Unió éghajlat-

politikai célkitűzései), továbbá egyre több LIFE CCA pályázó felismeri, hogy a városok szintjén is elengedhetetlen az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodás, és, hogy a városok jelentőségét az alkalmazkodásban a Párizsi Megállapodás is elismeri. Ezáltal egyre több 

LIFE CCA projekt járul hozzá a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

célkitűzéseihez. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3667
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/about/covenant-of-mayors_hu.html


  LIFE14 CAP/HU/000010 - LIFECapHUN                 

 

3. Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (Climate Governance and Information; GIC)  

A LIFE GIC pályázatok esetében fontos már a pályázatírás legelső szakaszában eldönteni, hogy projektkoncepciónk az irányítási vagy a 

tájékoztatási kategóriába esik-e. (Itt is az az elv érvényesül, mint a kiemelt terület kiválasztásánál: szinergiák lehetségesek, de a főbb 

célkitűzéseknek egyértelműen az egyik területet kell szolgálniuk). Az irányítási projektek célja a jobb éghajlat-politikai irányítás elérése, 

valamint az éghajlat-politika beépítése az egyéb szakpolitikákba, míg a tájékoztatási projektek célja az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos 

tudás és információ terjesztése a projektben megszólítani kívánt célcsoportok számára az érintett stakeholderek bevonásával.  

Jellemző „irányítási” projekttémák és területek: 

- hosszú távú (2030-as és/vagy 2050-es) nemzeti éghajlat- és energiapolitikai stratégiák kialakítása; 

- az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) működésének értékelése (a rendszer működésének, hatásainak és az 

energiaszektorral, illetve egyéb politikaterületekkel való kölcsönhatásának (utólagos) értékelése, információ-szolgáltatás és a kapcsolódó 

adatbázisok fejlesztése); 

- az éghajlat-politika nyomon követése, felmérése és utólagos értékelése költséghatékony éghajlati (mérséklési vagy alkalmazkodási) 

tevékenységek fejlesztésének támogatása érdekében. 

Jellemző „tájékoztatási” projekttémák és területek: 

- kapacitásépítés és tudatosságnövelés a fluortartalmú üvegházhatású gázokat kibocsátó berendezések végfelhasználói körében; 

- a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának javítása a gépjárművek és haszongépjárművek használóinak körében (cél az 

üzemanyag-fogyasztása terén elért valós megtakarítás és a kevéssé szennyező kibocsátású gépjárművek előnyben részesítése); 

- tudatosságnövelés helyi, regionális vagy régiókon átívelő szinteken az általános kibocsátás-csökkentési és az erőforrás-

hatékonysági akciók ösztönzésére; 

- az hatékony éghajlati alkalmazkodással kapcsolatos bevált gyakorlatok és tudatosságnövelő tevékenységek terjesztése. 

Az Európai Bizottság a pusztán tudatosságnövelési akciókat tartalmazó pályázatok kidolgozását (pl. egy honlap készítése) nem támogatja! 

Ha egy projekt eszközöket dolgoz ki vagy tanulmányokat készít, konkrét, specifikus cselekvésnek is kell lennie, amely megvalósítja az 

eszközt/tanulmányt a projekt végrehajtása alatt. Ezen kívül az irányítási projektek együttműködési platformokat hozhatnak létre az éghajlat-

politikai célkitűzéseknek való hatékonyabb megfelelés, végrehajtás és a szakpolitikákba történő beépítés céljával. Meg kell szerezniük 

ugyanakkor a releváns politikaformáló erőfeszítések vonatkozásában a nagyközönség és az érintett döntéshozók-stakeholderek támogatását. 
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III. A LIFE ÉGHAJLAT-POLITIKA ALPROGRAM 2018-2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PRIORITÁSAI  

 

Az Éghajlat-politika alprogram esetében az adott pályázati év vonatkozásában az Európai Bizottság által meghatározott ún. „éves prioritásokat” 

az éves pályázati kiírás rögzíti. A 2018. évben a kiírás megjelenése a Bizottság előrejelzése alapján április közepére várható. Mindazonáltal a 

2017 novemberében elfogadott és a 2018-2020-as időszakra vonatkozó LIFE többéves munkaprogram az éghajlat-politikai pályázati témák 

kiszámíthatóság javításának céljával ún. „többéves prioritási témákat” is rögzített, amelyet a munkaprogram 4. fejezete (Linking the general 

objectives to Action Grants under the Sub-programme for Climate Action) az alábbiakban rögzít: 

 

 

a) Climate Change Mitigation  

 Member State and regional/local authorities efforts to reduce greenhouse gas emissions in the sectors not covered in the EU Emissions Trading 

System ("EU ETS" Directive 2003/87/EC) and in the Effort Sharing Decision (Decision 406/2009/EC): transport and fuels, agriculture, 

construction (e.g. energy efficiency in buildings), land use, land-use change and forestry; 

 The development and implementation of greenhouse gas accounting and climate change mitigation in the land use sector; 

 The development of land management practices which have an impact on emissions and removals of emissions, e.g. as supplementary 

measures to ones supported under the European Structural and Investment Funds (ESIF); Regulation (EU) 1303/2013; 

 Ennhancing the functioning of the emissions trading system and impact energy and greenhouse gas intensive industrial production; 

 Fluorinated gases and ozone depleting substances, in particular projects helping the implementation of the Montreal Protocol and its Kigali 

amendment and the EU Regulation on the fluorinated greenhouse gases; and/or 

 Greenhouse gas monitoring and reporting by authorities.  

 

b) Climate Change Adaptation  

 Urban adaptation and land use planning which limits the impacts of climate change;  

 Resilience of infrastructure, including application of blue-green infrastructure and ecosystem-based approaches to adaptation;  

 Sustainable management of water in drought-prone areas, flood and coastal management;  

 Resilience of agricultural, forestry and tourism sectors, including in island and mountain areas; and/or 

 Support to the EU’s Outermost Regions: preparedness for extreme weather events, notably in coastal areas.  
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c) Climate Governance and Information  

 Development and implementation of national 2030 climate and energy strategies and/or mid-century strategies;  

 Incentivising behavioural change, mainstreaming emission reduction and resource efficiency actions in sectors;  

 Assessment by authorities of the functioning of the EU ETS;  

 Building capacities, raising awareness among end-users and the equipment distribution chain of fluorinated gases;  

 Climate policy monitoring, assessment and ex-post evaluation; and/or  

 Best practices and awareness raising activities addressing adaptation needs.  
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IV. A LIFE ÉGHAJLAT-POLITIKAI PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓ ÚJ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK (2018) 
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Egyes kötelező értékelési elemek magyarázata: 

 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. 

 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 

 

Egyes bónuszpontot érő értékelési elemek magyarázata: 

 Hozzájárulás a LIFE éves és többéves prioritásaihoz: 

 Éves prioritások: a Bizottság éves kiírásaiban;  

 többéves prioritások: a 2018-2020-as LIFE munkaprogram 4. fejezetében (ld. III. pont). 

 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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V. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI „LIFE” ESEMÉNYEK, VÁRHATÓ HATÁRIDŐK ÉS JAVASOLT PÁLYÁZÓI 

MENETREND A 2018. ÉVBEN 

 

I. negyedév: tájékozódás, ötletelés, partnerkeresés 

Az első negyedév nem csak az újévi fogadalmak, de a tervezés, a pályázati koncepciók „megálmodásának” időszaka is. Ekkorra javasoljuk a 

LIFE programmal és az EU éghajlat-politikájával kapcsolatos általános információgyűjtést, és az első, egyelőre magyar nyelven is megfelelő 

pályázati koncepció megírását. Koncepcióját a LIFE Projektkoncepció-bekérő sablon kitöltésével egyeztetés céljából megküldheti a LIFE 

Klímapolitikai Csapat (LCT) felé a VI. pontban jelzett elérhetőségeinken. Amennyiben Ön már megküldte LIFE pályázati koncepcióját a 

számunkra és szándékában áll pályázatát az eProposal rendszeren keresztül az Európai Bizottság felé 2018-ban benyújtani, úgy legalább havi 

rendszerességű személyes egyeztetéseket javaslunk az LCT munkatársakkal.  

Az első negyedévben is sor kerül már egy hazai LIFE-os eseményre: március végén, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban kerül megrendezésre 

a VII. LIFE Klímapolitikai Tréning.  

 Annak érdekében, hogy pályázatuk időben benyújtásra kerüljön, és ebben az LCT a lehető legtöbbet tudjon segíteni Önöknek, javasoljuk hogy 

azon pályázók, akik a 2018. évben LIFE pályázatot kívánnak benyújtani, 2018. március 31-ig egy rövid (kb. 5-10 oldalas), magyar nyelvű 

pályázati koncepciót küldjenek meg az LCT felé, hogy időben megkezdődhessen a későbbi pályázati anyag tervezése. 

 

II. negyedév: pályázati kiírás, információs nap, pályázatírás 

 

Az Európai Bizottság előrejelzése alapján várhatóan 2018. április közepén jelennek meg a 2018. évi LIFE pályázati kiírások az Európai 

Bizottság LIFE honlapján, amelyek magyar nyelvű fordításai várhatóan júniusban várnak elérhetővé a magyar LIFE honlapon. Az éves kiírásból 

ismerhetjük meg az éghajlat-politikai pályázatokra vonatkozó éves prioritásokat, (ugyanakkor a többéves prioritásokat addig is 

tanulmányozhatjuk a Kisokos III. pontjában). 

A második negyedév kifejezetten bővelkedik hazai eseményekben: május elején (várhatóan Dobogókőn) kerül megrendezésre a 2018. évi LIFE 

Információs Nap, június végén pedig a III. LIFE Pályázatíró Workshop. 

Annak érdekében, hogy pályázatuk időben benyújtásra kerüljön, és ebben az LCT a lehető legtöbbet tudjon segíteni Önöknek, javasoljuk, hogy 

azon pályázók, akik a 2018. évben LIFE pályázatot kívánnak benyújtani, 2018. június 30-ig küldjék meg az LCT felé immár angol nyelvű, az 

értékelési szempontokat követő pályázati anyaguk tervezetét és/vagy biztosítsanak eProposal olvasói hozzáférést a nemzeti 

kapcsolattartóknak (NCP) a pályázati anyag szakmai véleményezésének céljából. 

http://ec.europa.eu/life
http://ec.europa.eu/life
http://www.lifepalyazatok.eu/
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III. negyedév: önerő-támogatási igény, nemzeti véleményezés, pályázat-leadás 
 

A 2018. évtől kezdődően a LIFE éghajlat-politikai pályázatot benyújtó hazai szervezeteknek az LCT közvetítésével lehetőségük nyílik nemzeti 

önerő-támogatás igénylésére is. Az igénylés lehetőségét már a második negyedévben, az uniós kiírás megjelenését követő hetekben meghirdeti 

az LCT, majd ezt követően a nemzeti határidő a pályázattervezetek szakmai véleményezése és a nemzeti önrész-igény elbírálása céljából 2018. 

július 2. A június végén megküldhető tervezethez hasonlóan itt is egy angol nyelvű, az értékelési szempontokat követő pályázati tervezetét 

és/vagy eProposal olvasói hozzáférést vár az LCT, valamint az igényelt nemzeti önerő-támogatási összeget.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium július hónap során bírálja el a beérkezett kérelmeket, majd augusztus elején az LCT értesíti az igénylőket 

a LIFE nemzeti önerő-igények elbírálásának eredményeiről. A támogatható pályázók részére ekkor kerülnek megküldésre az A6 társfinanszírozói 

adatlapok is. Függetlenül attól, hogy igényelt-e önerő-támogatást, illetve, hogy az igénylés eredményes volt-e, az LCT minden beérkezett 

pályázattervet szakmai véleménnyel lát el, amelyet augusztus elején megküld a pályázók felé. 

A Bizottság előrejelzése alapján a LIFE éghajlat-politikai pályázatok várható benyújtási határideje az eProposal rendszeren keresztül 2018-ban 

is szeptember eleje. 
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Angol nyelvű eProposal 

pályázati koncepciók 

szerkesztése, véglegesítése és 

benyújtása 

Angol nyelvű, az értékelési szempontokat 

követő pályázati anyag megküldése az LCT-nek 

és/vagy eProposal olvasói hozzáférés 

biztosítása az NCP-nek –  

június végéig, majd átdolgozás, bővítés a július 

2-ai nemzeti határidőig  

Magyar nyelvű rövid pályázati 

koncepciók készítése és benyújtása a 

magyar LIFE Climate Teamnek (LCT) 

véleményezésre –  

március végéig 

(Projektkoncepció-bekérő sablon) 

JAVASOLT LIFE PÁLYÁZÓI MENETREND 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat-

írás 

Önerő-támogatási döntés, 

nemzeti véleményezés (NFM) LIFE Infónap 
Klímapolitikai 

Tréning 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

Tájékozódás a LIFE 2018-

2020-as többéves 

munkaprogram 
újításairól (éves és 

többéves prioritások, új 

értékelési rendszer) 

1.LCT találkozó: 
Illeszkedik a 

koncepcióm a 

LIFE CLIMA-ba? 

2.LCT 

találkozó: 

Akciók és 

költségek 

tervezése 

3.LCT 

találkozó: 
Éves 

prioritások 

beépítése 

 

4.LCT 

találkozó: 

Uniós 

hozzáadott ért., 

partnerségek 

 

5.LCT 

találkozó: 
Akciók, 

költségvetés 

pontosítása 

 

6.LCT 

találkozó: 

Akciók, 

költségvetés 

pontosítása 

 

7.LCT 

találkozó: 

„Utolsó 

simítások” 

 

eProposal regisztráció, 

ismerkedés a rendszerrel 

(regisztráció) 

Konzultáció 

Események 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2018! Július 2.: nemzeti határidő LIFE pályázatok benyújtása 

Pályázatíró WS 

A rendezvények 

tapasztalatainak beépítése a 

pályázati anyagba 

A pályázati anyag véglegesítése 

a konzultációk és a nemzeti 

véleményezés alapján 
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VI. ’MEET THE TEAM’ – A MAGYAR LIFE KLÍMAPOLITIKAI CSAPAT ELÉRHETŐSÉGEI 

 

 

 

Dr. Toldi Ottó 

Az éghajlatváltozás mérséklése 

(CCM) kiemelt terület tanácsadója, 

K+F tanácsadó 

 

E-mail: otto.toldi@nfm.gov.hu  

Tel.: +36-1-795-6307 

 
 

Dr. Vigh Péter 

Az alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz (CCA) kiemelt 

terület tanácsadója 

 

E-mail: peter.vigh@nfm.gov.hu   

Tel.: +36-1-795-9432 

 

 

Kovács Barbara 

Az éghajlat-politikai irányítás és 

tájékoztatás (GIC) kiemelt terület 

tanácsadója, LIFE nemzeti 

kapcsolattartó (Éghajlat-politika 

alprogram) 

E-mail: barbara.kovacs@nfm.gov.hu  

Tel.: +36-1-896-3129 

  

Tamási Márkó 

A LIFE éghajlat-politikai pályázatok 

jogi-pénzügyi tanácsadója 

 

 

 

E-mail: marko.tamasi@nfm.gov.hu  

Tel.: +36-1-795-1431 

 

 

mailto:otto.toldi@nfm.gov.hu
mailto:peter.vigh@nfm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
mailto:marko.tamasi@nfm.gov.hu
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