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A LIFE Program alapvető jellemzői I. 

 A LIFE program az EU környezeti és klímaváltozási tevékenységének finanszírozási 
eszköze, mely 3.46 milliárd euró támogatást nyújt 2014 és 2020 között. (23 év, 3.4 milliárd 
euró, és 4171 LIFE projekt eddigi támogatás)  

 A környezeti alprogram három fő prioritás területtel rendelkezik:  

 A környezeti és erőforrás-hatékonysági prioritás terület célja a környezeti 
kihívásokra irányuló, ismétlésre, átadásra vagy más területeken történő általános 
érvényesítésre alkalmas szakpolitikai vagy irányítási megközelítések, bevált gyakorlatok 
és megoldások kidolgozása, vizsgálata és demonstrációja, ideértve az innovatív 
technológiák kidolgozását és demonstrációját. EUSDR prioritás: vízzel szoros 
kapcsolódási pont!  

 A természet és biológiai sokféleség prioritás terület célja a természettel és a 
biológiai sokféleség kérdésével kapcsolatos uniós szakpolitika és jogszabályok 
kidolgozásának és végrehajtásának elősegítése.  

 A környezeti kormányzás és információ prioritás területe a környezeti ügyekkel 
kapcsolatos tudatosságnövelés előmozdítása, ideértve az uniós környezetvédelmi 
döntéshozatalhoz nyújtott lakossági és érdekelti támogatás elnyerését. 

 A klímaváltozás csökkentése prioritás területe alapvetően az üvegházi gázok 

kibocsátásának csökkentését célozza.   

 

 

 

 

 

 A program keretében támogatható tematikus célkitűzések, és azok illeszkedése az EUSDR 
prioritásterületeihez; 

 A program számára rendelkezésre álló összeg nagysága támogatható témakörönként; 

 Kiírások várható időpontja, beadási határideje és a kapcsolódó keret nagysága; 

 Pályázásra jogosultak köre (területi és intézményi); 

 Monitoring módja (projekt előrehaladási jelentések, utánkövetés stb.);  

 Jellemző projektnagyság (költségvetés) és időtartam; 

 2007-2013-as időszak tapasztalatai (eltérések a mostani programban a 2007-2013-ashoz képest) 

 Becsült túljelentkezés az előző időszaki tapasztalatok alapján (beadott és nyertes pályázatok aránya) 

 Kiíró honlapja, pályázat webes elérhetősége 
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A LIFE Program alapvető jellemzői II. 

PROJEKTÍPUSOK:  

 A bevált gyakorlat projektek megfelelő, költséghatékony, és korszerű 
technikákat, módszereket és megközelítéseket alkalmaznak, figyelembe véve a 
projekt egyedi kontextusát. 

 A demonstrációs projektek a gyakorlatban alkalmazzák, tesztelik, elemzik, és 
terjesztik azokat a tevékenységeket, melyek újak vagy ismeretlenek az adott projekt 
kontextusában, mint például a földrajzi, gazdasági, vagy társadalmi-gazdasági 
kontextusban, és amelyek máshol hasonló körülmények között szintén 
alkalmazhatóak lehetnek. 

 A kísérleti projektek olyan technikát vagy módszert alkalmaznak, melyet még 
nem teszteltek vagy alkalmaztak máshol, és amelyek potenciális környezeti vagy 
klímaváltozással szembeni előnyöket kínálnak a jelenlegi legjobb gyakorlatokhoz 
képest, és amelyek később nagyobb léptékben is alkalmazhatók hasonló 
helyzetekben. 

 A  tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési projektek a környezeti és 
klímaváltozási beavatkozással kapcsolatos információk kommunikációját és az 
információ terjesztését támogatják, valamint növelik a tudatosságot. 

 

 

 

 

 

 A program keretében támogatható tematikus célkitűzések, és azok illeszkedése az EUSDR 
prioritásterületeihez; 

 A program számára rendelkezésre álló összeg nagysága támogatható témakörönként; 

 Kiírások várható időpontja, beadási határideje és a kapcsolódó keret nagysága; 

 Pályázásra jogosultak köre (területi és intézményi); 

 Monitoring módja (projekt előrehaladási jelentések, utánkövetés stb.);  

 Jellemző projektnagyság (költségvetés) és időtartam; 

 2007-2013-as időszak tapasztalatai (eltérések a mostani programban a 2007-2013-ashoz képest) 

 Becsült túljelentkezés az előző időszaki tapasztalatok alapján (beadott és nyertes pályázatok aránya) 

 Kiíró honlapja, pályázat webes elérhetősége 
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A LIFE Program alapvető jellemzői III. 

Az új programban a hagyományos LIFE projekteken kívül négy új projekttípus is 
létrejött (integrált, technikai támogatás, kapacitásépítés, előkészületi) két 
pénzügyi eszközzel együtt (természetes kapacitás finanszírozás, valamint az 
energiatakarékosság magánfinanszírozása). 

 A kiírás várható időpontja: 2015. június 1. beadási határidő 2015.  szeptember 15. 
(Hagyományos projektek)  

 Pályázásra jogosultak köre (koordináló kedvezményezett: minden EU-ban 
bejegyzett jogi személy, társult: EU-n kívüli is indokolt esetben); állami és 
magánszervezetek, lehet NGO is! Lehet egyedüli pályázó is.   

 Monitoring módja: 9 hónap után projektindító jelentés, max. 18 havonta projekt 
előrehaladási jelentések, 5 évig után-követés, évente ellenőrző látogatás;  

 Jellemző projektnagyság: 1 -2 M EUR (legnagyobb HU 10 M EUR) IP- 8-12 M 
EUR, időtartam 2-5 év; IP:  5-10 év  

 Újdonság: Magasabb társfinanszírozás, újabb projekttípusok, új bíráló szervezet (EASME, 
DG Clima) 

 Kiíró honlapja, http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
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Várható ütemezés 
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Pénzügyi elszámolással kapcsolatos 
információk 

 Támogatás aránya (ENV: 60% , NAT: 75% (kiemelt élőhely v faj esetén)  NAT 
esetben nemzeti társfinanszírozás, FM); IP: 60% 

 Finanszírozás ütemezése (Előfinanszírozás: 40% induláskor, közbenső kifizetés: 
40%, záró: 20% utólag, ált. projektzárástól számított 6 hó); 

 Elszámolható költségek köre: amelyek 

 Fel vannak tüntetve a projekt költségvetésében, vagy a támogatási 
megállapodás módosítása révén jóvá van hagyva a kifizetésük; közvetlenül 
kapcsolódnak, valamint szükségesek a projekt végrehajtásához;  ésszerűek, 
indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elveinek, megfelelnek a vonatkozó adó- és járuléktörvényeknek; valamint 
ténylegesen a projekt időtartama alatt, a támogatási megállapodásban 
meghatározottak szerint merültek fel, azonosíthatók és ellenőrizhetők. 

 Saját teljesítésre (munkaóra, stb.) vonatkozó előírások:  Munkaidő-nyilvántartás 
személyenként.  

 PÜ. rugalmasság: 10% és 30.000 EUR alatt lehet módosítani. 
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A 2014-2020-as pályázat beadásának 
folyamata 

 Pályázat folyamata: HP 1 forduló, IP 2 részből áll.  Döntéshozatal  alapvetően Brüsszelben, 
NAT projektnél kell FM támogatás! Várható kezdő időpont: legkorábban 2016. júl.  

 Pályázathoz előkészítéséhez rendelkezésre álló információk:  Minden elérhető a 
bizottsági oldalon! Infó nap MO-on eddig általában nyár elején volt, idén még nincs dátum.  

 A pályázatra vonatkozó formai és tartalmi előírások, a pályázati dokumentáció elvárt 
struktúrája:  Pályázat webes elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

 A pályázóra vonatkozó követelmények: EU jogi személy, egyéb megkötés NINCS! 
Magánszervezetnél vizsgálják a tőkeerőt és kérhetnek bankgaranciát is.  

 A siker esélyét növelő/csökkentő tényezők:  

 Ha nem kapcsolódik a kiírási témakörökhöz 

 Ha nincs semmi újító elem, ha más program támogatja,  

 Probléma, ha nem replikálható az eredmény máshol,  

 Sok partner kockázatos lehet (10- nél több már  kockázati tényező lehet)  

 Projektmenedzser főállásban célszerű,   

 Engedélyek megszerzés miatti csúszás, legyen tartalék a projektidőben. 

 Jónak tartott indikátorok: konkrét célok, számszerűnevesített várható eredmények, konkrét 
kapcsolódások stratégiai célkitűzésekkel                  

      HU Website: www.termeszetvedelem.hu/life 
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Egyéb fontosnak tartott információ 

 KIEGÉSZÍTŐ jellegű program! Nagyméretű 

infrastruktúra kialakítására és kutatásra 

vonatkozó projektek kizárva! (Kutatás csak korlátozottan, ha 

célhoz szorosan kapcsolódik és részletesen indokolt)  
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Köszönöm a 
figyelmet! 

http://ec.europa.eu/environment/life/
toolkit/pmtools/life2014_2020/guideli

nes.htm 
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