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„KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK” 

• LIFE Rendelet    kiemelt területek, általános célkitűzések 

• 2014-2017 Többéves Munkaprogram    projekttémák 

• Pályázati útmutató 

• Értékelési útmutató 

• LIFE honlap: projekt adatbázis 

• FAQ 

• Korábbi pályázati értékelés, ha van  



PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE 

 
i. Opening phase 

ii. Award phase: minimum 55 pont a 100-ból 

iii. Technical selection phase 

iv. Admissibility and exclusion phase 

v. Financial selection phase 

vi. Előzetes hosszú lista felállítása 

vii. Döntés és Bizottság értesítése 

viii. Felülvizsgálati szakasz 

ix. Végleges lista és tartaléklista  összeállítása 

x. Támogatási szerződés aláírása 



OPENING PHASE 

Éghajlat-politika 2017. Szeptember 07. 

Környezet és erőforrás-hatékonyság 2017. Szeptember 12. 

Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás 
 

Természet és biodiverzitás 
2017. Szeptember 14. 

1) eProposal 

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

 

2) Határidő 

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


AWARD PHASE 

Értékelési szempont Minimum Maximum 

1. Technikai koherencia és minőség 10 20 

2. Pénzügyi koherencia és minőség 10 20 

3. EU-s hozzáadott érték: a kiemelt 

terület speciális célkitűzéseihez való 

hozzájárulás mértéke és minősége 
10 20 

4. Projekttémákhoz való hozzájárulás -  10 

5. EU-s hozzáadott érték: többcélúság, 

szinergiák és integráció 
7 15 

6. EU-s hozzáadott érték: 

megismételhetőség és átültethetőség 
5 10 

7. EU-s hozzáadott érték: 

transznacionalitás, zöld közbeszerzés, 

felhasználás 
- 5 

Összes pontszám 55 100 



AWARD PHASE 

1) Technikai koherencia és minőség 

• Akciók érhetősége, végrehajthatósága, fenntarthatósága 

• Eredmények fenntarthatósága (folytonosság és finanszírozás) 

• Alátámasztott célok és tevékenységek 

• Akciók részletezése (mit, hogyan, hol, mikor, ki) és indikátorok 

használata  

• Résztvevők szakmai és technikai jogosultsága 

• Időbeli tervezés 

• Nehézségek felmérése 

 

10/20 



AWARD PHASE 

2) Pénzügyi koherencia és minőség 

• Alátámasztott költségvetés 

• Költséghatékonyság 

• Ráfordítás megtérülése 

• Átláthatóság 

• Koherencia 

 

3) EU-s hozzáadott érték: a kiemelt terület speciális 

célkitűzéseihez való hozzájárulás mértéke és minősége  

• LIFE rendelet 

• Környezetvédelmi előnyök 

• NAT: élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatás 

 

10/20 

10/20 



AWARD PHASE 

4) Projekttémákhoz való hozzájárulás 

• Többéves munkapogram 

• NAT, GIE: 0 vagy 10 pont (1 vagy max. 2 téma) 

• ENV: 5 pont ( 1 vagy max. 2 téma) 

  + 5 pont, ha új vagy ismeretlen az unió területén a pályázat 

 

5) EU-s hozzáadott érték: többcélúság, szinergiák és integráció 

• Többcélú végrehajtási mechanizmus 

• Célkitűzések más szakpolitikákba való integrálása 

• Szinergiák teremtése más szakpolitikai célkitűzésekkel 

• Gazdasági és társadalmi hatások 

 

 –/10 

 7/15 



AWARD PHASE 

6) EU-s hozzáadott érték: megismételhetőség és átültethetőség 

• Más szektorokban, más szakterületen, vagy más régiókban és 

országokban meg lehet ismételni és át lehet ültetni az alkalmazott 

megoldásokat, technológiákat 

• Projekt hatásainak megsokszorozása 

• Széles közönség elérése 

• Megkezdés a projekt végrehajtása során  
 

7) EU-s hozzáadott érték: transznacionalitás, zöld közbeszerzés, 

felhasználás 

• Együttműködés EU tagállamaival: max 3 pont 

• Zöld közbeszerzés: max. 1 pont 

• EU-s kutatási és innovációs programok eredményeinek 

felhasználása: max. 1 pont 

  –/5 

 5/10 



TECHNICAL SELECTION PHASE 

1) Általános kritériumok 

• Illeszkedés az általános és specifikus célkitűzésekhez 

(LIFE rendelet) 

• Kiemelt terület helyes megválasztása 

• Projekttípus helyes megválasztása 

• Nem lehet kutatási, vagy nagyméretű infrastruktúra 

kialakítására vonatkozó projekt 

2) Résztvevők megfelelő kompetenciája 

3) Kiemelt területek specifikus kritériumai 

ENV: demonstrációs vagy kísérleti jelleg igazolása 

(B2 és/vagy B3 adatlap) 

 

 

 

 



ADMISSIBILITY AND EXCLUSION PHASE 

1) Szükséges nyilatkozatok feltöltése és aláírása, keltezése 

• Ha a társfinanszírozás állapota „not fully confirmed” – ki kell 

fejteni 

• NAT: FM támogatói nyilatkozat szükséges 

2) A B1 adatlap kitöltése: angolul 

3) Koordináló kedvezményezett: EU-ban bejegyzett jogi személy 

 

Hiánypótlás: 5 munkanapon belül 



FINANCIAL SELECTION PHASE 

1) Egyszerűsített pénzügyi beszámoló 

2) Legfrissebb mérleg és eredménykimutatás 

3) Ha az igényelt EU hozzájárulás > 750 000 €: külső auditor 

általi könyvvizsgálói jelentés 

4) „Public body”: nyilatkozat 

 

Pénzügyi megvalósíthatóság és a nagymértékű EU-s támogatás 

kezelésére való képesség vizsgálata.  

Hiánypótlás: 5 munkanapon belül 



LIFE TELJESÍTMÉNYINDIKÁTOROK 

LIFE teljesítményindikátorok: 

Környezetvédelmi előny/természetvédelmi haszon mérhetősége 

• eProposal felületen csatolandó excel állomány 

 

 

 

 Megfelelő alapállapot felmérés 

 Projekt lezárásakor 

 Projekt zárását követően 3/5 évvel 

 

Nyertes projektek: dinamikus indikátor adatbázis (demo) 

 

Célkitűzés Indikátor Becsült hatás Becsült hatás 

(%-ban) 

Számítási 

feltételek 



TERMÉSZETVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 

Valamennyi Természet és Biodiverzitás pályázatra vonatkozó kritérium: 

 A projekt költségvetés min. 25%-át konkrét természetvédelmi 

tevékenységekre kell fordítani! 

 
Konkrét természetvédelmi tevékenység: azok a tevékenységek, amelyek a fajok, 

élőhelyek természetvédelmi helyzetét közvetlenül javítják. 

 

 A projekt fő célja a természetes élőhelyek 

 és a vadon élő növény- és állatvilág  

 megőrzése!  

 

 



TERMÉSZETVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 

Kizárólag Természet pályázatokra vonatkozó  

kritérium: 

 A javasolt akciók célja: madárvédelmi/élőhelyvédelmi  

irányelv szerinti célkitűzések megvalósítása. 
 

Kizárólag Biodiverzitás pályázatokra vonatkozó 

 kritérium: 
 A javasolt akciók célja: a EU Biodiverzitás Stratégia 2020 

2-5. céljainak teljesítésének támogatása. 

 

Hozzájárulás a projekttémákhoz (4. ért. szempont):  

Maximum 2 specifikus téma választható (0/10 pont) 



TERMÉSZETVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 

Földvásárlás – 11 feltételnek kell teljesülnie az elszámolhatósághoz: 

• A megvásárolt terület Natura 2000 hálózat fejlesztését szolgálja 

• Garancia: örökre természetvédelmi célokat kell szolgálnia a 

megvásárolt területnek – ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS!/földhivatali 

bejegyzés 

• Földvásárló megfelelő kompetenciával rendelkezzen 

• Költséghatékonyság, piaci ár 

 

• Buktató: osztatlan közös tulajdonú ingatlan 

 



NYILATKOZATOK 

Nyilatkozatok kiállítása: 

- szakmai támogató nyilatkozat - természetvédelem 
       (DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY, A8) 

- társfinanszírozó nyilatkozat – környezetvédelem, természetvédelem 
(CO-FINANCIER PROFILE AND COMMITMENT FORM, A6)  

 

Nemzeti határidő: 2017. augusztus 3. 

Természetvédelem:lifenature@fm.gov.hu 

Környezetvédelem: lifeenvironment@fm.gov.hu 

 

Földművelésügyi Minisztériumnak benyújtandó: 

• véleményezéshez megfelelő részletességgel kitöltött pályázat, különös 

tekintettel az akciók teljes körű leírására 

• 1 oldalas magyar nyelvű összefoglaló 

• Dr. Rácz András helyettes államtitkárnak címzett kísérőlevél 
 

 

 

mailto:lifenature@fm.gov.hu
mailto:lifenature@fm.gov.hu
mailto:lifenature@fm.gov.hu
mailto:lifeenvironment@fm.gov.hu
mailto:lifeenvironment@fm.gov.hu
mailto:lifeenvironment@fm.gov.hu


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


