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Pályázat megnevezése
(magyar) LIFE Integrált projekt (Környezetvédelem)

Pályázat megnevezése (angol) LIFE Environment – Integrated projects 2016

Általános információk

Célok

Az  integrált  projektek  nagy  területeken  (regionális,  multi  regionális,  nemzeti,  nemzetek
közötti)  hajtanak  végre  környezeti  vagy  klímaváltozással  kapcsolatos  terveket  vagy
stratégiákat, melyeket a megfelelő uniós környezeti vagy klímaváltozási jogszabályok írnak
elő, elsősorban a természet, víz, hulladék, levegő, valamint a klímaváltozás csökkentése és
alkalmazkodás  terén.  Biztosítják  az  érintettek  bevonását,  és  segítik  a  koordinációt  és  a
mozgósítást legalább egy másik releváns uniós, nemzeti, vagy magán támogatási forrással.

Támogatott tevékenységek

Az integrált projektek a hagyományos projekttevékenységek
elemeinek kombinációja, tartalmazniuk kell a bevált
gyakorlati elemeket, kombinálva a kísérleti, demonstrációs
és tájékoztató, tudatosságot növelő és terjesztési elemekkel.
A kapacitásfejlesztési elem kötelező.

Kedvezményezett
Közjogi szervezet (public body); magán kereskedelmi
szervezet; magán nem-kereskedelmi szervezet (NGO-kat is
beleértve).

Részvételi forma Konzorciumban történő pályázás

Támogatott projektek várható
száma

Egy természetvédelmi, egy környezetvédelmi és egy
éghajlat-politikai integrált projekt beadása lehetséges
minden tagállam számára 2014-2020 között.

Pénzügyi információk

Teljes keret 79 millió EUR Környezetvédelmi alprogramra 2016-ban.

EU hozzájárulás
projektenként (max.) Átlagosan 10 millió EUR/ projekt.



Támogatási intenzitás 60%

Támogatási forma Vissza nem térítendő

Előfinanszírozás 20% szerződéskötés után.

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi kiadások;
• utazási költségek;
• tartós áruk értékcsökkenése;
• felszerelés (max. 50%) és/vagy infrastruktúra (max. 25%)
bérleti díja, ára, fogyóeszközök és készletek;
• egyéb költségek (fordítás, audit, disszemináció);
• alvállalkozási szerződés;
• ÁFA (ha nem visszatéríthető);
• föld vásárlás/bérlés.

Elszámolható közvetett
költségek

Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők

Felhívás közzététele 2016. 05. 19.

Benyújtási határidő
2016.09.26. 16:00 (első fázis)
2017.03.15. (második fázis, Környezetvédelmi
alprogram)

Benyújtás
Postai úton
LIFE 2016 – Integrated Projects – Environment
Subprogramme European Commission DG ENV – LIFE unit
(BU9 03/006) B-1049 Brussels Belgium

Támogató döntés 2017. szeptember

Szerződéskötés 2017. szeptember

Projekt megkezdése 2017. október 2.

Megvalósítás 6 évnél hosszabb hónap


