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A környezetvédelem, a természetvédelem, a klímavédelem és a 

biológiai sokféleség megőrzése kapcsán jelentkező feladatok 

támogatására

1992 óta 4500 támogatott projekt

LIFE (L'INSTRUMENT FINANCIER POUR

L'ENVIRONNEMENT) 



• Összköltségvetés: 3,4 Mrd EUR

• Két alprogram:

Éghajlat-politika Alprogram (864,2 M EUR)

Környezetvédelem Alprogram (2 592,5 M EUR)

LIFE 2014-2020

KÖRNYEZET ÉS

ERŐFORRÁS-

HATÉKONYSÁG

TERMÉSZET ÉS

BIODIVERZITÁS

KÖRNYEZET-

VÉDELMI IRÁNYÍTÁS

ÉS TÁJÉKOZTATÁS



LIFE PÁLYÁZATI FORRÁSOK

2017 (M €)

Terület 2017-es forrás 2016-os forrás %-os változás

Környezet és 

erőforrás-

hatékonyság

83 millió € 75,5 millió € + 10 %

Környezetvédelmi 

irányítás és 

tájékoztatás

16,9 millió € 19 millió € -12 %



LIFE 2014-2020 CÉLKITŰZÉSEK

• Hozzájárulás  egy  erőforrás-hatékony,  alacsony  szén-

dioxid kibocsátású gazdaság  megvalósításához;  

• A környezet  védelme és fejlesztése; 

• Az  uniós jogszabályok  kidolgozásának,  

végrehajtásának javítása;

• A  környezetvédelmi  célkitűzések más  uniós 

szakpolitikákba,  illetve  a  köz- és  a  magánszféra  

gyakorlatába történő integrálása és általános érvényesítése;

• A környezetvédelmi irányítás fejlesztése;

• A 7. Környezetvédelmi Akcióprogram végrehajtása



60%20%

20%

EU LIFE Program

Nemzeti önrész (1072/2017 kormányhat. alapján)

Önrész

„HAGYOMÁNYOS” LIFE PROJEKTEK

Kedvezményezett

– KKV-k & nagyvállalkozások, civil szervezetek és 

közigazgatási szervek

Átlagos projektméret

– ~ 2 - 5 év

– ~ 1 - 3 millió EUR

• EU társfinanszírozási arány: 60%; 

• Igényelhető magyar állami támogatás 

akár további 20%

• ~ 1 - 5 partner

– Partnerkereső adatbázis: www.lifepalyazatok.eu



„KÖRNYEZET ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG”

• 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



„KÖRNYEZET ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG”

41 téma 5 témakörben:

1. víz, beleértve a tengeri környezetet;

2. hulladék;

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

valamint a zöld, illetve körkörös gazdaságot;

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

zajt;

5. levegőminőség és emisszió, beleértve a városi környezetet



„KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS”

• 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



„KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS”

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



PÁLYÁZATI JELLEGZETESSÉGEK

• EU hozzáadott érték: mérhető hatások/hasznok, indikátorok

• Nagyméretű infrastruktúra beruházásra nem irányulhat

• Csupán kutatási tevékenységre nem irányulhat

• Ösztönzik a kutatási eredmények felhasználását: kapcsolódó 

EU finanszírozású projektek eredményei (pl.: H2020)

ALKALMAZOTT KUTATÁSI, INNOVATÍV PROJEKTEK

• Kettősfinanszírozás elkerülése 

• Átültethetőség és megismételhetőség

• Fenntarthatóság

• „Close to market” (C2M) projektek 



„CLOSE TO MARKET” PROJEKTEK

A környezetvédelmi megoldások piacközeli környezetben (ipari, 

kereskedelmi) történő megvalósítása

• Egyértelmű műszaki és üzleti perspektíva

• Előre látható az üzleti tevékenység megalapozása és tervezett 

a projekt időtartama alatt (pl.: piaci analízisek, üzleti terv)

• Például korábbi öko-innovációs programokban résztvevők 

A C2M megközelítés hozzájárul 

a fenntarthatóság növeléséhez



PÉLDÁK

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

LIFE projektek adatbázisa:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


HATÁRIDŐK 2018

Pályázati felhívás megjelenése 2018. április-május

Pályázatok beadása 2018 szeptemberében

Pályázatok értékelése
2018. szeptember –

2019. május

Támogatási szerződések aláírása 2019. május – június

A projekt megvalósításának legkorábbi 

kezdőnapja
2019. július 1.



NCP

(NATIONAL CONTACT POINT)

NCP-k: nemzeti összekötők (illetékes minisztérium)

Földművelésügyi Minisztérium, 

Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály

Novák Judit
LIFE nemzeti kapcsolattartó

eszter.judit.novak@fm.gov.hu

+36/1-795-4995

Szijártó Ágnes
LIFE kapacitásfejlesztési koordinátor

agnes.szijarto@fm.gov.hu

+36/1-795-5763

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


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


