
 

 

SZIJÁRTÓ ÁGNES 

DRS PROJEKTFINANSZÍROZÁSI KONFERENCIA  

2018. NOVEMBER 12. BUDAPEST 



ELŐADÁS TARTALMA 

 

 
I. MI A LIFE PROGRAM? 

 

II. KIK ÉS HOGYAN PÁLYÁZHATNAK? 

 

III.   MILYEN PROJEKTTÉMÁKRA LEHET PÁLYÁZNI? 

 

IV.   MI A TEENDŐ, HA PÁLYÁZNI SZERETNÉNK? 



I/ A LIFE program 

 

 A környezetvédelem, a természetvédelem, az 

éghajlatvédelem és a biológiai sokféleség megőrzése 

kapcsán jelentkező feladatok támogatása 

 

1992 óta 4500 támogatott projekt 

 

Általános cél: az EU környezetpolitikájának és  

környezetvédelmi jogszabályainak  

végrehajtásához történő hozzájárulás 
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 A környezetvédelem, a természetvédelem, az 

éghajlatvédelem és a biológiai sokféleség megőrzése 

kapcsán jelentkező feladatok támogatása 
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környezetvédelmi jogszabályainak  
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KÖRNYEZETRE GYAKOROLT  

KÖZVETLEN, MÉRHETŐ HATÁS! 



LIFE RENDELET 

Az Európai Parlament és Tanács 1293/2013/EU rendelete 
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I/ A LIFE program 

 

 



I/ Források 

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

ALPROGRAM 

2.6 Mrd € 

ÉGHAJLAT-POLITIKAI 

ALPROGRAM 

0.9 Mrd € 

Környezet és erőforrás hatékonyság 

(ENV) 

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) 
 

21,9  

M € 

20,8  

M € 

6  M 

€ 

80  

M € 

128  

M € 

9  M 
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II/ Hagyományos projektek 

Bármely 
jogi 

személy 
1-3 M € 

0-5 
partner 

2-5 év 



II/ Támogatási intenzitás 

55% 

20% 

25% 
EU társfinanszírozás

Állami társfinanszírozás
(1072/2017. Korm. Hat.)
.

Önrész



II/ Költségek és elszámolás 

30% 40% 30% 

A támogatási szerződés 

hatályba lépését 

követően 

Az 1. részlet 100%-os 

felhasználása után 

1. 2. 3. 

A projekt zárását 

követően 

Elszámolható költségek: személyi költség, utazás, külső szolgáltatás, 

tartós eszközök (berendezés, prototípus, infrastruktúra), 

fogyóeszközök, (földvásárlás korlátozottan), rezsiköltség, egyéb 

 

NEM támogatható: 

 nagyméretű infrastruktúra 

 kutatási tevékenység 



III/ Projekttémák 



•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  felhasználásra kerülhetnek. A  

monitorozás, értékelés és   terjesztés szerves részei  a  demonstrációs 

megközelítésnek. 

 

•A szakadék áthidalása a kutatási eredmények és a széleskörű 

alkalmazás között, innovatív megoldások 

III/ Környezet és erőforrás-hatékonyság 

 



28 téma 5 témakörben: 

1. víz, beleértve a tengeri környezetet; 

2. hulladék; 

3. erőforrás-hatékonyság, beleértve a talajt és az erdőket, 

valamint a zöld, illetve körforgásos gazdaságot; 

4. környezet és egészség, beleértve a vegyi anyagokat és a 

zajt; 

5. levegőminőség és emisszió, beleértve a városi környezetet 

III/ Környezet és erőforrás-hatékonyság 
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1. Árvízzel és/vagy aszályokkal kapcsolatos 

kockázatkezelési fellépések 

2. Hidromorfológiai terhelések kezelése 

3. Emberi és/vagy mezőgazdasági eredetű organikus 

szennyezés integrált kezelése 

4. Kémiai szennyező anyagok által okozott terhelés 

csökkentése 

5. Víztakarékossági intézkedések  

 

III/ Víz 



1. Új szennyező anyagok és/vagy kórokozók kibocsátásának 

csökkentése vagy megszüntetése 

2. Vidéki területeken  erőforrás-hatékony 

vízszolgáltatást biztosítása 

3. Az újrahasznosított/visszanyert 

víz tekintetében eredményesebb és hatékonyabb 

megoldások és/vagy kezelési lehetőségek fejlesztése 

 

III/ Vízügyi ágazat 



1. A tengeri környezethez kapcsolódó emberi tevékenységek 

fenntarthatóságának biztosítása 

2. A tengeri hulladék vagy a szennyező anyagok megelőzésére 

és csökkentésére irányuló projektek 

 

III/ Tenger- és partiövezet-gazdálkodás 



• Csak „tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési” projektek 

• Tájékoztató kampány, kommunikáció támogatása 

• Tudatosságnövelés, szemléletformálás és képzés  

• A környezetvédelmi ellenőrzés és felügyelet hatékonyságának és 

hatásosságának növelése  

• Jogszabályoknak való hatékonyabb megfelelés, azok hatékonyabb 

végrehajtása 

• Környezetpolitikai irányítás fejlesztése 

• Környezetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok és jó gyakorlatok 

cseréje, tudás megosztása 

III/ Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás 

 



9 téma az alábbi témakörökben: 
 

•  Fenntartható fogyasztás – hulladék; 

• Körforgásos gazdaság; 

• Natura 2000; 

• Idegenhonos inváziós fajok; 

• Vegyi anyagok; 

• Zöld infrastruktúra, ökoszisztéma-szolgáltatások; 

• Levegő; 

• Vízügy; 

 

III/ Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás 

 

PA 

4 

PA 

5 

PA 

6 



ENV, NAT CLIMA 

Pályázati felhívás megjelenése 2019. április 2019. április 

Pályázati koncepció 

benyújtása 
2019. június - 

Pályázati koncepció 

eredmények 
2019. október - 

Teljes pályázati anyag 

benyújtása 
2020. január 2019. szeptember 

A projekt megvalósításának 

legkorábbi kezdőnapja 
2020. július 01. 2020. július 01. 

IV/ 2019. határidők 

 



IV/ 2021 után... ? 

 

  

• Megnövelt költségkeret 

• Új alprogram: Tiszta energiára való átállás  

 

PA 

2 



Környezetvédelem 
lifeenvironment@am.gov.hu 

 
Természetvédelem 
lifenature@am.gov.hu 

 
Éghajlat-politika 
lifeclimate@itm.gov.hu 

 
www.lifepalyazatok.eu 

http://ec.europa.eu/environment/life/ 

IV/ Elérhetőségek 

 

 

mailto:lifeenvironment@am.gov.hu
mailto:lifenature@am.gov.hu
mailto:lifeclimate@itm.gov.hu


 

2018. november 28.  

LIFE Környezetvédelmi és természetvédelmi tréning 

 

2018. december 4.  

LIFE Éghajlat-politikai tréning 

 

 

IV/ Rendezvények 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 


