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I. A LIFE Éghajlat-politika alprogram 

Általános célkitűzések 

• Az éghajlatváltozás mérséklésével és az alkalmazkodással 
kapcsolatos Uniós jogszabályok végrehajtásának és 
fejlesztésének elősegítése 

• Hatékony éghajlatváltozás-mérséklési és alkalmazkodási 
cselekvési tervek és intézkedések kidolgozása, felmérése, 
ellenőrzése, integrált megközelítések kidolgozása 

• Innovatív technológiák, rendszerek és módszerek 
kifejlesztése és demonstrációja a mitigáció és az adaptáció 
területén 

• Az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tájékozottság, tudásalap 
és tudatosság fejlesztése 

 



3 

II. Költségvetés  

A LIFE költségvetése 2014-2020 

 

Összesen 3,45 milliárd €, ebből 

 

•  Környezetvédelem Alprogram 

2,59 milliárd € 

  

• Éghajlat-politika Alprogram 

864 millió € 
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II. Költségvetés 2016-ban  

• 2016: 63,6 millió euró 

- 47,44 millió euró hagyományos projektekre 

- 16 millió euró integrált projektekre (7 millió CCA, 7 

millió CCM)  

- 160 ezer euró technikai segítségnyújtási 

projektekre 

A maximális EU-s társfinanszírozási ráta 60%.  

Nemzeti boríték nincs elkülönítve, kizárólag érdem 
alapján történik a kiválasztás. 
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II. Költségvetés – Hagyományos projektek 

Kiemelt terület 
2014  

(millió €) 

2015  
(millió €) 

2016  
(millió €) 

Az éghajlatváltozás 
mérséklése (CCM) 

19,755 15 15,92 

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz 

(CCA) 
19,755 21,67 24,52 

Éghajlat-politikai 
irányítás és tájékoztatás 

(GIC) 
1 6 7 
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III. Kiemelt területek 

a) Az éghajlatváltozás mérséklése (CCM) 

b) Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA)  

c) Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC) 

 

       Mindenképpen el kell dönteni,  

       hogy a három közül melyik  

       terület alatt valósul meg a pályázat.  
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III. Kiemelt területek 

a) Az éghajlatváltozás mérséklése (CCM) 

       Prioritások 2016-ban 

• Energiaigényes ipari ágazatok  

• Fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése  

• Földhasználat, földhasználat-változások és 
erdőgazdálkodás  
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III. Kiemelt területek 
b)   Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA) 
       Prioritások 2016-ban  
 

• Sebezhető területek: határon átnyúló árvízkezelés, határon átnyúló 

parti zóna menedzsment, várostervezés és városi területrendezés, 

hegyvidéki területek és szigetek, fenntartható vízgazdálkodás – 

sivatagosodás és erdőtüzek elleni küzdelem a szárazsággal küzdő 

területeken;  

• Zöld infrastruktúra és ökoszisztéma alapú megközelítések;  

• Sebezhetőségi becslések és adaptációs stratégiák, beleértve a 

határon átnyúló projekteket;  

• Városi adaptáció  
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III. Kiemelt területek 
c)   Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC) 

      Prioritások 2016-ban 
 

  

• Nemzeti 2030-as és/vagy 2050-es klíma és energiapolitikai stratégiák 

kialakítása;  

• Megerősített kibocsátás-ellenőrzési és -értékelési szakértői hálózat 

kiépítése;  

• A szolgáltatói szektor tudatosságnövelése és oktatása az új klímapolitikai 

jogszabályok végrehajtásáról (különös tekintettel a fluortartalmú 

üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendeletre);  
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III. Kiemelt területek 

c)   Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC) 

      Prioritások 2016-ban  

• Klímapolitikai monitoring és ex-post értékelési 

koordinációs platform kiépítése  

• Jó gyakorlatok megosztása és figyelemfelkeltés az 

éghajlatváltozás érzékeny hatása kapcsán  
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IV. Ütemezés 

Nemzeti határidő a véleményezés érdekében:  

2016. augusztus 1. (e-mail a nemzeti kapcsolattartónak) 

Beadási határidő: 2016. szeptember 7., 16:00  

              forma: eProposal/ 

A beérkező pályázatok értékelése, felülvizsgálata: 

              2016. szeptember – 2017. május 

A támogatási szerződések aláírása: 2017. május-június 

A projektek elindításának legkorábbi időpontja:  

     2017. június 15. 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Benyújtott pályázatok 

• Összesen 1088 benyújtott pályázat a két alprogramban 

• Összesen 123 éghajlat-politikai pályázat 

– Az éghajlatváltozás mérséklése: 52 pályázat 

– Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: 47 pályázat 

– Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás: 24 pályázat 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Nyertes pályázatok 

• Összesen 246 nyertes pályázat a két alprogramban 

• Összesen 46 sikeres éghajlat-politikai pályázat (37,3%) 

– Az éghajlatváltozás mérséklése: 24 pályázat (52%) 

– Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: 16 pályázat (36%) 

– Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás: 6 pályázat (25%) 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Átlagos projektméret 

• 1,4 millió EUR a két alprogramban 

• 1,25 millió EUR az Éghajlat-politika alprogramban 

– Az éghajlatváltozás mérséklése: 1,4 millió EUR 

– Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: 1,2 millió EUR 

– Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás: 686 ezer EUR 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Támogatott projekttémák 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Támogatott projekttémák 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Támogatott projekttémák 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Sikeres tagállamok – benyújtott pályázatok száma 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Sikeres tagállamok – nyertes pályázatok száma 

 



20 

V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Sikerráta tagállamonként 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Konzorciumi együttműködés – átlagosan 5,2 projektpartner 
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V. A 2015. évi pályázatok értékelésének tapasztalatai 

Konzorciumi együttműködés – átlagosan 5,2 projektpartner 
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VI. A LIFE Klímapolitikai Csapat 

Dr. Toldi Ottó 

Az éghajlatváltozás 
mérséklése 

Nyitrai Emese, Vigh Péter 

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz 

Kovács Barbara 

LIFE GIC, LIFE Éghajlat-politika 
nemzeti kapcsolattartó 

dr. Konstantin Kata 

Jogi & pénzügyi kérdések 

Sikeres 
LIFE 

Dr. Botos Barbara, főosztályvezető, Klímapolitikai Főosztály 
Schaffhauser Tibor, osztályvezető, Nemzetközi és Európai 
Uniós Klímapolitikai Osztály 
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VII. Partnerkeresés - ‚Find your partner for LIFE!’  
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Köszönöm a figyelmet! 

További információk 

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

http://klima.kormany.hu/ 

http://www.lifepalyazatok.eu/     

 

LIFE Klímapolitikai Csapat 

lifeclimate@nfm.gov.hu  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://klima.kormany.hu/
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