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MEGJELENÉSI DÁTUMA: 
MINDEN ÉV MÁJUSA

A LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environne-
ment) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját 
támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben 
hoztak létre. 
A 2014–2020 közötti európai uniós pénzügyi  
időszakra vonatkozó, megújult LIFE program 
összköltségvetése 3,4 milliárd euró. 
A LIFE program a 2014-2017 közötti időszakban 
a projektek költségvetésének maximum 60%-át 
biztosítja, míg egyes természetvédelmi projektek 
esetében 75%-os támogatási intenzitás is elérhető.

Támogatott projekt típusok 

1. tevékenységi támogatások (projekttámogatások):
• kísérleti projekt
• demonstrációs projekt
• bevált gyakorlatok projekt
• tájékoztató, tudatosságnövelő,  

információterjesztési projekt
• integrált projekt (nagyléptékű), 

illetve annak előkészítését célzó technikai 
segítségnyújtási projekt

• előkészítő projekt (speciális kijelölésű  
témákhoz)

• egyéb projekt (külön felhívás esetén)
2. működési támogatás nem kormányzati  

szervezetek (NGO) részére 
3. pénzügyi eszközök 

A LIFE programmal kapcsolatos részletes infor-
mációk magyar nyelven a www.lifepalyazatok.eu 
címen érhetőek el. A LIFE program EU-s honlapja: 
www.ec.europa.eu/environment/life/

A kiadvány a LIFE kapacitásépítési pályázat 
Magyarországon című, LIFE14/CAP/HU/000010 
számú pro jekt keretében készült az Európai 
Unió LIFE prog ramjának finanszírozásából.

LIFE  Környezetvédelmi irányítás  
és tájékoztatás

(GIE)

Tematikus prioritások:
• Tájékoztatási, kommunikációs és tudatosság-

növelő kampányok a hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program prioritásaival összhangban

• A hatékony ellenőrzési eljárások és az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok betartásának 
előmozdítására irányuló intézkedések, vala-
mint az uniós környezetvédelmi jogszabá lyok 
végrehajtásával kapcsolatos információs rend-
szereket és információs eszközöket támo gató 
tevékenységek

LIFE Éghajlat-politikai irányítás 
és tájékoztatás 

(GIC)

Prioritások 2015-ben
• Nemzeti 2030-as klíma és energiapolitikai 

stratégiák végrehajtása
• Megerősített kibocsátás-ellenőrzési  

és -érté ke lési szakértői hálózat kiépítése
• Ipar tudatosságnövelése és oktatása az új 

klíma politikai jogszabályok végrehajtásáról
• Klímapolitikai monitoring és ex-post értékelé-

si koordinációs platform kiépítése a költség-
hatékony klímapolitika érdekében

• Jó gyakorlatok megosztása és figyelemfelkeltés 
az éghajlatváltozás érzékeny hatásai kapcsán

LIFE  Környezet  
és erőforrás-hatékonyság

(ENV)

Tematikus prioritások:
• Vízgazdálkodás
• Hulladékgazdálkodás különös hangsúlyt fektetve 

az uniós hulladékhierarchia első lépcsőfokaira
• Erőforrás-hatékonyság, beleértve a talajt, az 

erdőket, a zöld és a körforgásos gazdaságot
• Környezet és egészség, beleértve a vegyi 

anyagokat és a zajt
• Levegőminőség és kibocsátások

LIFE  Alkalmazkodás  
az éghajlatváltozáshoz 

(CCA)

Prioritások 2015-ben
• Sebezhető területek:

– Határon átnyúló árvízkezelés, határon átnyúló 
parti zóna menedzsment

– Várostervezés és városi területrendezés
– Hegyvidéki területek és szigetek
– Fenntartható vízgazdálkodás – sivatagoso-

dás és erdőtüzek elleni küzdelem a száraz-
sággal küzdő területeken

• Zöld infrastruktúra és ökoszisztéma alapú 
megközelítések

• Sebezhetőségi becslések és adaptációs straté-
giák, beleértve a határon átnyúló projekteket is

• Városi adaptáció területére vonatkozó pályá-
zatok elősegítése

LIFE  Természet  
és biodiverzitás

(NAT)

Tematikus prioritások:
• Élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv 

végrehajtása
– A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek 

természetvédelmi helyzetének javítását 
elősegítő tevékenységek

• EU Biodiverzitás Stratégia 2020 egyes céljainak 
megvalósítása
– többek között ökoszisztémaszolgáltatások 

megőrzése és javítása, idegenhonos inváziós  
fajok elleni küzdelem, zöld és kék infra struk-
túrák fejlesztése

LIFE  Éghajlatváltozás  
mérséklése

(CCM)

Prioritások 2015-ben:
• Energiaigényes ipari ágazatok
• Ózonréteget károsító anyagok helyettesítése
• Földhasználat, földhasználati változások és 

erdőgazdálkodás 
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