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LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement)  

 

 
a környezetvédelem, a természetvédelem és a 

biológiai sokféleség megőrzése kapcsán jelentkező 
feladatok támogatása 

1992-2007 LIFE program 

 2001-2004 Magyarország részvétele, mint társult tag 

2007-2013 LIFE+ program 

2014-2020 LIFE program 



LIFE 2014-2020 

 

Két alprogram: 

 Környezetvédelem (2 592,5 M EUR) 
 Éghajlat-politika (864,2 M EUR) 

Megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 

Összköltségvetés: 3,4 Mrd EUR 

LIFE  Középtávú  Munkaprogram 2014-2017 (bizottsági 
határozat) 



Környezetvédelem Alprogram Éghajlat-politika Alprogram 

Környezet és 
erőforrás-
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biodiverzitás 
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védelmi 

irányítás és 
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Éghajlat-
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irányítás és 
tájékoztatás 
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48 M EUR 

190 M EUR 

Környezet-
védelmi 

irányítás és 
tájékoztatás 

163 M EUR 



2016-ban benyújtott GIE pályázatokra vonatkozó adatok 
867 benyújtott LIFE pályázatból 97 GIE pályázat 
Az értékelés során 199 megfelelt pályázatból 14 GIE pályázat 
 



Kedvezményezett 
Főleg a környezet- és természetvédelem területén működő kis- és 
középvállalkozások, civil szervezetek és közigazgatási szervek 
Alapelv:  mindazokon a földrajzi területek, ahol az Európai Unió Szerződése 
érvényben van 

EU társfinanszírozási arány 
60% 

Átlagos projektméret 
1 - 5 partner; EU hozzájárulás: 500 000 – 1,5 millió EUR 
2016-ban a projektpartnerek átlagos száma: 6,5 
2016-ban az projektenként igényelt támogatás átlaga: 1,3 millió EUR 
Keretösszeg 2017-ben: 16,9 millió EUR 

Átlagos időtartam 
2-5 év 

GIE projektekre vonatkozó általános információk 



- Tájékoztatási, kommunikációs és tudatosságnövelő kampányok  
a 7. Környezetvédelmi akcióprogram prioritásaival összhangban  

- Az uniós környezetvédelmi jogszabályok betartásának előmozdítására 
irányuló tevékenységek 

- Hatékony ellenőrzési eljárások előmozdítására irányuló tevékenységek 

- Az EU-s környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos  
információs rendszerek, eszközök 

- Speciális környezetvédelmi problémát célozzon 

 

„Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” - GIE 



35 téma az alábbi témakörökben: 

- Víz  

- Hulladék 

- Erőforrás-hatékonyság - beleértve talaj, erdők, zöld gazdaság 

- Levegőminőség, kibocsátások - beleértve városi környezet 

- Környezet és egészség - beleértve vegyi anyagok és zaj 

- Természet és biodiverzitás 

- Irányítás és végrehajtás 

- Végrehajtás, vizsgálatok és felügyelet 

- A bevált gyakorlat megosztása 

- A peren kívüli vitarendezés ösztönzése 

„GIE” projekttémák 

 



Víz: 

• Tudatosságnövelés a vízpolitikai keretirányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel és lehetőségekkel kapcsolatban; 

• Vízárazási politikák kidolgozása és tesztelése innovatív megközelítések alapján; 

• Tengerpartok és a tenger hulladékmentesítésére irányuló rendszerek létrehozása; 

• Tudatosságnövelés a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben 
meghatározott kötelezettségekkel és lehetőségekkel kapcsolatban; 

• Nemzetközi együttműködés a tengeri medencéket érintő stratégiák 
végrehajtásával kapcsolatban  

Hulladék: 

• Tudatosságnövelés és képzés az újrafeldolgozható vagy hasznosítható hulladékok 
lerakásának fokozatos felszámolásával kapcsolatban; 

• Tájékoztató kampányok, melyek középpontjában a hulladék mennyiségének 
csökkentése áll, különösen az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai és a műanyaghulladék tekintetében  

 „GIE” projekttémák 1. 

 

 



Erőforrás-hatékonyság: 

• Tudatosságnövelés és útmutató anyagok kidolgozása a genetikai források 
európai felhasználói számára; 

• Tudatosságnövelő kampányok, amelyek a fenntartható fogyasztást ösztönzik, 
az élelmiszer-hulladékra és az élelmiszer optimális tárolására, vagy a talaj- 
és földhasználatra összpontosítva; 

• Tájékoztató kampányok az erőforrás-hatékonyság gazdasági és pénzügyi 
előnyeiről, amelyek a talajra is kiterjednek 

• Kapacitásépítéssel kapcsolatos kampányok, amelyek segítségével koordinálni 
lehet az erdőkkel és erdőtüzekkel kapcsolatos tájékoztatást, és útmutatást 
lehet nyújtani ezzel kapcsolatban  

 „GIE” projekttémák 2. 



A levegő minősége és kibocsátások, városi környezet : 
• Tudatosságnövelés és képzés a városi területek levegőjének minőségéről és 

egészségügyi hatásairól; 

• Tudatosságnövelés a kevésbé költséges ellenőrző és értékelő rendszerek 
ösztönzése révén a levegő minőségének javítása érdekében; 

• Olyan integrált rendszerek kifejlesztése és bemutatása, amelyek egyszerű 
hozzáférést nyújtanak az ipari létesítményekkel kapcsolatos, a nyilvánosság 
számára elérhető információkhoz 

Környezet és egészség – vegyi anyagok, zaj 
• Tudatosságnövelés a polgárok és a fogyasztók körében az árucikkekben lévő vegyi 

anyagok veszélyességével kapcsolatos információkról, illetve a figyelmeztető 
címkével ellátott termékekben lévő vegyi anyagok biztonságos használatáról; 

• Tudatosságnövelés a vállalatok körében a REACH-ben meghatározott 
kötelezettségeikről; 

• Tájékoztató kampányok a környezeti zajjal kapcsolatos adatokról és a zaj által a 
lakosságra gyakorolt egészségügyi hatásokról 

 „GIE” projekttémák 3. 



Irányítás és végrehajtás: 

• Tudatosságnövelés és képzés a környezeti ügyekben az 
igazságszolgáltatáshoz való jogról; 

• Tudatosságnövelés a környezeti felelősségről szóló irányelvről; 

Végrehajtás, vizsgálatok és felügyelet 

• A környezeti vizsgálatok és felügyelet hatékonyságának és 
eredményességének növelésére irányuló projektek 

• A környezeti bűnözés leküzdésére irányuló tevékenységek hatékonyságának 
és eredményességének növelésére irányuló projektek 

A peren kívüli vitarendezés ösztönzése 

• Környezettel kapcsolatban felmerülő jogviták békés és hatékony rendezési 
eszközének ösztönzése  

 „GIE” projekttémák 4. 



Bevált gyakorlat megosztása: 

• A tudományos és szakpolitikai területek integrációjának elősegítése az 
eredmények, illetve bevált gyakorlatok átültetése révén, hogy 
megbízható technikai hátteret biztosítsanak a vegyi anyagokról szóló 
jogszabályok, vagy a tudományos célokra felhasznált állatok 
védelméről szóló irányelv támogatására; 

• A levegő minőségére vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése; 

• A zöld közbeszerzéssel kapcsolatos tudás és bevált gyakorlatok cseréje 
az állami hatóságok között  

 „GIE” projekttémák 5. 



 

Tájékoztatási és tudatosságnövelő kampányok: 

• a Natura 2000 hálózatról; 

• a nagyragadozókról – az érintett faj egyedszámával  

összhangban; 

• az EU Biodiverzitás Stratégia célkitűzéseiről; 

• Az idegenhonos inváziós fajokról; 

• a zöld infrastruktúráról – technikai és térbeli adatok előállítása, elemzése és 
terjesztése a zöld infrastruktúra bevezetése érdekében. 

 „GIE”  természetvédelmi projekttémák 



Bevált gyakorlat megosztása: 

• önkénteshálózatok szerepének fejlesztése a Natura 2000 hálózat kezelése 
céljából 

•  Natura 2000 természetvédelmi kezelők közötti tapasztalatcsere és képzés 

 

 „GIE” természetvédelmi projekttémák  



Az akciók fő kategóriái 

A) Előkészítő akciók (ha szükséges) 
B) Fő akciók (kötelező) 
C) Projekt hatásainak monitorozása (kötelező) 
D) A projekt és eredményeinek kommunikációja és terjesztése 
(kötelező) 
E) Projekt menedzsment és a projekt előrehaladásának monitorozása 
(kötelező) 
 

- Max. 10 akció javasolt (a D és E akciókon kívül) 
- A B) között szereplő kommunikációs és szemléletformáló 

tevékenységek mellett szükségesek olyan akciók (D) is, melyek a 
projekt népszerűsítését, ill. eredményeinek közzétételét, 
terjesztését célozzák 

 
 



Mire kell különösen figyelni? 

• A kiindulási helyzet és a probléma pontos meghatározása 

• Világos célok 

• Fentieknek megfelelő akciók és célcsoport 

• A problémák, célok, akciók és eredmények illeszkedjenek a projekt 
stratégiájába 

• Érintettek meghatározása: szinergiák biztosítása 

• Megfelelő indikátorok: kimutatható változások a tudatosságban, 
viselkedésben, irányításban 

• Ismételhetőség, átvihetőség (replicability, transferability): konkrét 
akciók! (példák az útmutatóban) 

• Ár-érték arány 

 



Pályázati felhívás elérhetősége 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 

 

• Pályázati csomagok 
• Általános pályázati 

dokumentumok (pl. 
pénzügyi útmutató) 

• GYIK 
• Háttérdokumentumok (pl. 

LIFE rendelet) 
• eProposal 

(https://webgate.ec.europa

.eu/eproposalWeb/) 

+ projektek adatbázisa – hasznos információk 

http://www.energiakozpont.hu/life/hirek/120314-megjelentek-a-legujabb-2012-es-life-palyazati-kiirasok
http://www.energiakozpont.hu/life/hirek/120314-megjelentek-a-legujabb-2012-es-life-palyazati-kiirasok
http://www.energiakozpont.hu/life/hirek/120314-megjelentek-a-legujabb-2012-es-life-palyazati-kiirasok
http://www.energiakozpont.hu/life/hirek/120314-megjelentek-a-legujabb-2012-es-life-palyazati-kiirasok
http://www.energiakozpont.hu/life/hirek/120314-megjelentek-a-legujabb-2012-es-life-palyazati-kiirasok


Fontos dátumok – GIE pályázatok 

Pályázati felhívás megjelenése 2017. április 28. 

Előzetes véleményezés (FM KfF, TMF) 

– igény esetén 

2017. augusztus 03. 

Pályázatok beadása 2017. szeptember 14. 

Pályázatok értékelése 2017. szeptember –  

2018. május 

Támogatási szerződések aláírása 2018. május – június 

A projekt megvalósításának legkorábbi 

kezdőnapja 

2018. július 1. 

 



További információk  
 

Környezetvédelmi témában: Természetvédelmi témában: 

Földművelésügyi Minisztérium,  
Környezetfejlesztési Főosztály 

Novák Judit (nemzeti kapcsolattartó) 
Tel.: +36-1-795-4995 
E-mail: eszter.judit.novak@fm.gov.hu 

Szijártó Ágnes 
Tel.: +36-1-795-5763 
E-mail: agnes.szijarto@fm.gov.hu 
 

lifeenvironment@fm.gov.hu 
 

Földművelésügyi Minisztérium, 
Természetmegőrzési Főosztály 

Érdiné dr. Szekeres Rozália, Bokor Veronika 
Tel: +36-1-795-2403 
E-mail: veronika.bokor@fm.gov.hu 
 
 
 

 
lifenature@fm.gov.hu 
 
 www.lifepalyazatok.eu 

mailto:eszter.judit.novak@fm.gov.hu
mailto:eszter.judit.novak@fm.gov.hu
mailto:eszter.judit.novak@fm.gov.hu
mailto:agnes.szijarto@fm.gov.hu
mailto:agnes.szijarto@fm.gov.hu
mailto:agnes.szijarto@fm.gov.hu
mailto:lifeenvironment@fm.gov.hu
mailto:lifeenvironment@fm.gov.hu
mailto:lifeenvironment@fm.gov.hu
mailto:lifenature@fm.gov.hu
mailto:lifenature@fm.gov.hu
mailto:lifenature@fm.gov.hu


Köszönjük a figyelmet! 

 


