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I.  

Bevezető 

 

 

 

 

 



Környezet és erőforrás-hatékonyság 

(ENV) 

LIFE 2014-2020 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

ALPROGRAM 

2.6 Mrd € 

ÉGHAJLAT-POLITIKAI 

ALPROGRAM 

0.9 Mrd € 

Természet és biodiverzitás (NAT) 

Környezetvédelmi irányítás és 

tájékoztatás (GIE) 

Éghajlatváltozás mérséklése (CCM) 

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 

(CCA)  

Éghajlat-politikai irányítás és 

tájékoztatás (GIC) 

 

LIFE Program 

3.5 Mrd € 

(2014-2020) 
 



Körforgásos gazdaság és életminőség 

A LIFE program jövője? 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

TERÜLET 

ÉGHAJLAT-POLITIKA 

TERÜLET 

Természet és biológiai sokféleség 

Környezetvédelmi irányítás és 

tájékoztatás 

Az éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás  

Tiszta energiákra való átállás  

Éghajlat-politikai irányítás és 

tájékoztatás 

 

LIFE Program 

5.4 Mrd € 

(2021-2027) 
 



KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK 

 
• Hozzájárulás egy erőforrás-hatékony, alacsony 

széndioxid kibocsátású gazdaság megvalósításához; 

• A környezet védelme és fejlesztése;  

• Az uniós jogszabályok kidolgozásának, 

végrehajtásának javítása; 

• A környezetvédelmi célkitűzések más uniós 

szakpolitikákba, illetve a köz- és a magánszféra 

gyakorlatába történő integrálása és általános 

érvényesítése; 

• A környezetvédelmi irányítás fejlesztése; 

• A 7. Környezetvédelmi akcióprogram végrehajtása 



„HAGYOMÁNYOS” PROJEKTEK 

 Kedvezményezett 

• KKV-k & nagyvállalkozások, civil szervezetek és 

közigazgatási szervek 
 

Átlagos projektméret 

• ~ 2 - 5 év 

• ~ 1 - 3 millió EUR 

• EU társfinanszírozási arány: 55%; 

• Igényelhető magyar állami támogatás: ~22% 

• ~ 1 - 5 partner 

• Partnerkereső adatbázis: www.lifepalyazatok.eu 



II.  

Milyen újdonságokat tartalmaz a 2019. évi 

pályázati felhívás a környezetvédelmi témájú 

hagyományos LIFE projektekre vonatkozóan? 

 

 



•  Támogatási intenzitás csökkenése: 55% 

•  Értékelési kritériumok és hangsúlyok megváltozása 

•  Eredményorientáltság további fokozása 

•  Pályázati eljárás egyszerűsítése a Környezetvédelmi 

Alprogramban: kétlépcsős pályázati rendszer  

•  Jelentéstételi eljárás egyszerűsítése 

•  Indikatív nemzeti forráselosztás megszűnése 

 

A 2018-2020 MUNKAPROGRAM ÚJÍTÁSAI 

 



HANGSÚLYOK 

 • Fenntarthatóság: folytatás, megismétlés, átültetés 

 (korábban: megismételhetőség, átültethetőség) 
 

• Piaci szereplők részvételének és piacközeli 

megközelítéseknek ösztönzése  

 Close to market „C2M” projektek (üzleti terv) 

 további magán és állami források mobilizálása 

 befektetésre kész, gazdasági szempontból életképes 

projektek 

 

 

 



HANGSÚLYOK 

 
• Uniós szakpolitikai prioritások  

 körforgásos gazdaság; 

 európai polgárok többségének egészségére gyakorolt 

jelentős és közvetlen hatású projektek 
 

• Szinergiák, többcélúság, integráció: jól kidolgozott, 

többcélú megközelítések, amelyek az elsődleges környezeti 

célkitűzéseik mellett megcélozzák például a szociális 

integrációt vagy a gazdasági növekedést 

 

Kutatási tevékenység és nagyméretű infrastruktúra 

 továbbra sem támogatható! 

 



EREDMÉNYORIENTÁLTSÁG 

 
 

 

 

• Nagy hangsúly a környezeti hasznok és 

projekteredmények számszerűsítésén 

• Projekt-indikátorok listájának megküldése a pályázat 

kötelező része 

• Key Project-level Indicator (KPI) database 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160

215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf 

 

 

KÖRNYEZETRE GYAKOROLT  

KÖZVETLEN, MÉRHETŐ HATÁS! 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf


III.  

Hogyan nyújthatjuk be a pályázati ötletünket? 

 

 

 

 

 

 



I. lépcső: Koncepció benyújtása 

• Maximum 10 oldal 
 

II.  lépcső: Teljes pályázati anyag benyújtása 

• Költségvetési eltérés: maximum 10% 

• Kis módosítás az akciókban és az eredményekben:  

a kulcselemek nem változhatnak!  

• Változtatások listázása és indoklása 
 

Előnyök: 

• Kezdetben kevesebb idő és erőforrás 

• Gyorsabb visszajelzés a pályázatról 

• Nagyobb nyerési ráta a teljes pályázati anyag után 

KÉTLÉPCSŐS PÁLYÁZÁS 

 



•Alapvető információk a koordináló kedvezményezettről 

•Megcélzott környezeti probléma  

• Projekt céljai 

• Partnerek felsorolása (koordináló és társult kedvezményezettek   

+ társfinanszírozók) 

•Akciók és eszközök 

•Várható eredmények és hatások 

•A projekt eredményeinek fenntarthatósága 

 

KONCEPCIÓ TARTALMA 

  



• Felmerülő lehetséges kockázatok és korlátok 

• EU hozzáadott érték (a LIFE prioritásaihoz és 

célkitűzéseihez való hozzájárulás) 

• A projekt kísérleti vagy demonstrációs jellege 

• Költségvetés a költségkategóriák szintjén 

 

 Nem kell: 

• Aláírt nyilatozatok 

• Térképek 

• Képek 

• Mellékletek 
 

KONCEPCIÓ TARTALMA 

 



Pályázati felhívás 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 

 

Benyújtás az eProposal rendszerben: 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

Koncepció: angol nyelven! 

Legnagyobb pontszámú pályázatok kapnak lehetőséget a teljes 

pályázat benyújtására: kötségvetés 2-2,5-szerese 

Teljes pályázat: angol (+nemzeti nyelven is) lehetséges 

 

 

 

 

HAGYOMÁNYOS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


HATÁRIDŐK 2019 –  HAGYOMÁNYOS PROJEKTEK - 

ENV, GIE 

 Indikatív menetrend: 
 

Pályázati felhívás megjelenése: 2019. április 4. 

Koncepció benyújtása: 2019. június 17. és 19. 16:00 

Koncepció eredménye: 2019. október vége 

Teljes pályázati anyag benyújtása: 2020. február 

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések: 2020. május 

Támogatói szerződés megkötése: 2020. július 

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban): 2020. szeptember 1. 



IV. Milyen környezetvédelmi projekttémákra 

lehet pályázni? 

 

 



•Az európai uniós környezetvédelmi politikák és jogszabályok 

megvalósítása, fejlesztése 

•Csak „kísérleti”  vagy „demonstrációs” projektek támogathatók 

  a  gyakorlatba  ültet,  tesztel,  értékel  és  terjeszt  olyan 

 tevékenységeket,  módszereket  és  megközelítéseket, 

 amelyek  a  projekt  specifikus  környezetében  újak  vagy 

 szokatlanok,   és  amelyek  máshol, hasonló körülmények 

 között is felhasználhatóak 

A szakadék áthidalása a kutatási eredmények és a széleskörű 

alkalmazás között, innovatív megoldások 

•Környezetre gyakorolt közvetlen és mérhető hatások 

KÖRNYEZET ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG „ENV” 

 



A kiemelten támogatandó témák 5 szektorba csoportosíthatók:  

  víz,  

  hulladék, 

  erőforrás hatékonyság  

(beleértve a talajt, erdőket, zöld- és körforgásos gazdaságot),  

  környezet és egészség  

(beleértve a vegyi anyagokat és a zajt),  

  levegőminőség és kibocsátások  

(beleértve a városi környeztet) 
 

A fenti témakörökön belüli projekttémákat (28) a  

2018-2020 időszakra szóló LIFE Munkaprogram,  

valamint a 2019. évi pályázati felhívás tartalmazza. 

KÖRNYEZET ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG „ENV” 



• Környezeti problémákkal kapcsolatos 

 szemléletformálás, tudatosságnövelés; 

• Kommunikáció és információ-megosztás, sikeres 

környezetvédelmi gyakorlat terjesztése, képzések,  

érintettek közötti együttműködés fejlesztése; 

• EU-s környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának javítása; 

• Jobb környezetvédelmi irányítás támogatása 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 

„GIE” 

 

A fentiekhez kapcsolódó projekttémákat a  

2018-2020 időszakra szóló LIFE Munkaprogram,  

valamint a 2019. évi pályázati felhívás tartalmazza. 



V. Hogyan kaphatunk  

szakmai és pénzügyi támogatást  

környezetvédelmi pályázatunkhoz? 

 

 



NCP-k: nemzeti kapcsolattartók (illetékes minisztérium) 
 

• Pályázati tervek áttekintése 

• Konzultáció 

• Társfinanszírozói nyilatkozat kiállítása 

NCP (NATIONAL CONTACT POINT) 

Szijártó Ágnes 

LIFE NCP 

agnes.szijarto@am.gov.hu, 

lifeenvironment@am.gov.hu 

+36/1-795-5763 

mailto:agnes.szijarto@am.gov.hu
mailto:lifenature@am.gov.hu


AM TÁRSFINANSZÍROZÓI NYILATKOZAT 

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 
 

Pályázati koncepcióban: „to be confirmed” jelzése 

Hazai önerő mértékének maximum 50%-a  

Pályázati anyagok láthatóvá tétele az NCP számára 
 

 

A koncepció benyújtása előtt megküldendő dokumentumok: 

• Önerő-támogatási kérelem 

• LIFE pályázati koncepció 
 

 

Nemzeti határidő:  

• hagyományos projektek - 2019. június 10. 
A6 Form (társfinanszírozói nyilatkozat) kiállítása a teljes pályázati anyaghoz (2. kör) lehetséges! 
 

 

 

55%
22%

23%

EU LIFE Program Társfinanszírozás Önrész

lifeenvironment@am.gov.hu 



TOVÁBBI LIFE RENDEZVÉNYEK 

(KÖRNYEZETVÉDELEM) 

• LIFE Környezetvédelmi tréning: 2019. május 21. 

 

• Nemzetközi LIFE Információs Nap: 2019. 04.30., Brüsszel 

 

 

 

 

#EULife19 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 


