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LIFE PROGRAM
Befektetés egy zöldebb jövőbe! 

A környezetvédelem, a természetvédelem és az éghajlatvédelem megőrzése 
kapcsán jelentkező feladatok támogatására jött létre, az egyetlen dedikált 
uniós forrás környezet-, természet- és klímavédelemre.

- 1992 óta > 5500 támogatott projekt.

- 1100 projekt megvalósítása folyamatban.

Általános cél: az EU környezetpolitikájának és környezetvédelmi 
jogszabályainak végrehajtásához történő hozzájárulás, számszerű és 
mérhető hatásokkal!



A 2021-2027 közötti időszakban
5.4 milliárd € uniós támogatás érhető el

Természet és biológiai 

sokféleség

Körforgásos gazdaság 

és életminőség
Tiszta energiára való 

átállás

Az éghajlatváltozás

mérséklése és

alkalmazkodás



LIFE program költségvetés 2021-2027  
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Alprogramok szerinti megoszlás
Természet és biológiai sokféleség:

2,143 Mrd €

Körforgásos gazdaság és

életminőség: 1,345 Mrd €

Éghajlatváltozás mérséklése és

alkalmazkodás: 947 M €

Tiszta energiára való átállás: 997 M €



Általános információk

Ki pályázhat?

Bármely, EU-ban 

bejegyzett jogi 

személy

Mennyi támogatást 

kaphatunk az EU-tól?

60%-os EU társfinanszírozás

(a „Természet és biológiai 

sokféleség” alprogramban  

esetén 67-75% is lehet)

Átlagos 

projektméret a 

hagyományos 

projekteknél:

~ 2 - 5 év

~ 2 - 10 millió EUR

Partnerség

Nem kötelező, de ajánlott

Átlagosan 1 - 5 partner



Jelentkezés menete:
2021-ben egyfordulós pályázat

A megszokott, kétfordulós pályázati eljárás  

(I. lépcső: koncepció + II. lépcső: részletes 

pályázat benyújtása)

Helyett:

RÉSZLETES ÉS TELJES PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSA

HATÁRIDŐ: 2021. NOVEMBER 30. 

A Tiszta energiára való átállás alprogram 

esetén: 2022.01.22

• Új pályázati felület:

az Európai Bizottság Funding & tender

opportunities portálján keresztül lehet

benyújtani a pályázatokat

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/prog

rammes/life2027

• Új lebonyolító szerv:

CINEA (az Európai Bizottság Klíma-,

Infrastruktúra- és Környezetügyi

Végrehajtó Ügynöksége)

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-

proposals_hu



Körforgásos gazdaság és életminőség
alprogram

Kiemelt projekttémák a 2021-2024-es 

időszakban

➢ 1. KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS 

HULLADÉK

➢ 2. TALAJ

➢ 3. LEVEGŐ

➢ 4. ZAJ

➢ 5. VÍZ

➢ 6. VEGYI ANYAGOK

➢ 7. ÚJ EURÓPAI BAUHAUS

➢ 8. KÖRNYEZTI IRÁNYÍTÁS

Körforgásos gazdaság 

és életminőség

alprogram 
Nature conservation

& biodiversity

A 2021-es pályázati felhíváson az 

alprogramban 100.420.656 € 

uniós támogatás érhető el, 

amelyből:

- 95.420.656 € a Környezet 

felhívásra (várhatóan 50 

támogatott projekt)

- 5 millió € a Környezeti 

irányítás felhívásra (várhatóan 

5 támogatott projekt)

van allokálva.



Természet és biológiai sokféleség alprogram

Nature conservation
& biodiversity

A 2021-es pályázati felhíváson az 

alprogramban 135.470.000 € uniós 

támogatás érhető el, amelyből:

- 132.470.000 € a Természet és 

biológiai sokféleség felhívásra 

(várhatóan 35 támogatott projekt)

- 3 millió € a Természeti irányítás 

felhívásra (várhatóan 2 

támogatott projekt).

Fő cél: 

- a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és 

az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) 

végrehajtásának, különösen a Natura 2000 

hálózat megvalósításának elősegítése, 

kiemelt tekintettel a tagállamok priorizált

intézkedési terveire.;

- a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, 

európai uniós stratégia végrehajtásának 

támogatása.



Önerő-támogatás
Agrárminisztérium

1072/2017. (II. 10.) Korm. Határozat

Hazai önerő mértékének maximum 50%-a 

A koncepció benyújtása előtt megküldendő dokumentumok:

A) támogatási kérelem (a kérelmező neve, székhelye, adószáma, képviseletre jogosultja), kért összeget 

B) egy oldalas magyar nyelvű összefoglaló;

C) pályázati anyagok láthatóvá tétele az NCP számára a „Funding & tender opportunities” pályázói 

rendszerben

Nemzeti határidő: 

2021. november 3.
lifenature@am.gov.hu

lifeenvironment@am.gov.hu



Elérhetőségeink – LIFE Környezetvédelem
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lifeenvironment@am.gov.hu
AM Környezetfejlesztési és -

stratégiai Főosztály 

E-mail: 

andras.guti@am.gov.hu

Tel.: 795-8498

LIFE nemzeti kapcsolattartó: 

Guti András 



Elérhetőségeink – LIFE Természetvédelem
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lifenature@am.gov.hu
AM Természetmegőrzési 

Főosztály

E-mail: 
eva.sashalmi@am.gov.hu

Tel.: +36 1 896 3149

LIFE nemzeti kapcsolattartó: 

Sashalmi Éva  


