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 I. A LIFE program 

• LIFE= az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

programja 1992 óta - 4300 támogatott projekt 

• LIFE Éghajlat-politika: 2014 óta 

• Közvetlen brüsszeli irányítású program (EASME – az 

Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége) 
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II. Éghajlat-politikai projektek a LIFE programban 

Teljes LIFE 2014-2020: 3,4 milliárd € 

• LIFE Környezetvédelem alprogram: 2,59 milliárd € 

• LIFE Éghajlat-politika alprogram: 864 millió € 

• Éves kiírások – 2016: 63,6 millió € éghajlat-

politikai projektekre 

 

A maximális uniós társfinanszírozási ráta 60%.  

 

Nemzeti boríték nincs elkülönítve, kizárólag érdem alapján 

történik a kiválasztás. 
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III. LIFE Éghajlat-politika alprogram  

Célkitűzések 

• Uniós jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének 
elősegítése 

• Nemzeti, regionális és helyi cselekvési tervek és 
intézkedések kidolgozása, felmérése, ellenőrzése 

• Innovatív technológiák, rendszerek és módszerek 
kifejlesztése és demonstrációja  

• Az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tájékozottság, 
tudásalap és tudatosság fejlesztése 
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III. LIFE Éghajlat-politika alprogram 

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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IV. GIC projektek a LIFE Éghajlat-politikában 

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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V. LIFE GIC pályázatok 

Általános célkitűzések 
 

  

• Éghajlat-politikai kérdésekkel kapcsolatos 

tudatosságnövelés és tudásmegosztás; 

• Kommunikáció és információterjesztés támogatása;  

• Az uniós éghajlatvédelmi jogszabályoknak való 

hatékonyabb megfelelés, azok hatékonyabb végrehajtása; 

• Éghajlat-politikai irányítás fejlesztése, széleskörű 

konzultáció a szakpolitika végrehajtásával kapcsolatban 

(nem kormányzati szervek bevonása) – helyi, regionális, 

nemzeti stratégiák és cselekvési tervek kialakítása 
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V. LIFE GIC pályázatok 

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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V. LIFE GIC pályázatok 

Prioritások 2016-ban  

• Klímapolitikai monitoring és ex-post értékelési 

koordinációs platform kiépítése  

• Jó gyakorlatok megosztása és figyelemfelkeltés az 

éghajlatváltozás érzékeny hatásai kapcsán  
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VI. 2017. évi indikatív menetrend 

• A 2017. évi pályázati kiírás várható megjelenése: 2017. április 28. 

• Pontos támogatási összegek (kiemelt területenként), prioritások, 

határidők! 

• Várható nemzeti határidő a véleményezés érdekében: 2017. július 1. 

• Várható beadási határidő: 2017. szeptember 7.  

• A beérkező pályázatok értékelése, felülvizsgálata: 

              2017. szeptember – 2018. május 

• A támogatási szerződések aláírása: 2018. május-június 

• A projektek elindításának legkorábbi időpontja:  

     2018. június (szeptember-október) 
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VII. „GIC történelem”  

Eddig összesen 9 sikeres futó GIC projekt. 

Benyújtott pályázatok 2015-ben 

• 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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VII. „GIC történelem” 

Nyertes pályázatok 2015-ben 

• Összesen 35 sikeres éghajlat-politikai pályázat  

– Az éghajlatváltozás mérséklése: 13 pályázat  

– Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: 16 pályázat  

– Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás: 6 pályázat  
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VII. „GIC történelem” 

Átlagos uniós hozzájárulás mértéke 

• 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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VII. „GIC történelem” 

Támogatott projekttémák 2015-ben 
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VIII. Sikeres irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok (2014-2015) 

Nyertes pályázati témák (2014): 

• Szervezetek karbonlábnyomának mérése és csökkentése (FR, 2014) 

• Az EU monitoring mechanizmus rendeletének végrehajtása (BE, 2014); 

• Információs kampány a fenntartható fejlődésért (PL, 2014); 
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VIII. Sikeres irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok (2014-2015) 

Nyertes pályázati témák (2015): 

• Az alacsony jövedelmű háztartások éghajlati tudatosságnövelése (AT, 

2015) 

• Az autós közlekedés hivatalos és tényleges kibocsátási adatainak 

vizsgálata, a különbség csökkentése (DE, 2015); 

• A Nemzeti Éghajlatváltozási Alkalmazkodási Stratégia végrehajtása, 

éghajlati tudásmegosztás egy nemzeti platform segítségével (ES, 2015); 

• Fenntartható közlekedés az egyetemi campusokon, közös európai hálózat 

létrehozásával (ES, 2015) 

• Hatékony árvízvédelmi kommunikáció és tudatosságnövelés az Alpokban 

(IT, 2015) 

• Az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerét (EU ETS) szabályozó 

irányelv hatékony nemzeti végrehajtása, kapacitásépítés (IT, 2015) 
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IX. Értékelési szempontok 

1. Technikai koherencia és minőség (10/20); 

2. Pénzügyi koherencia és minőség (10/20); 

3. Uniós hozzáadott érték – a megnövekedett klímaellenálló képességhez 

és/vagy az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséhez való hozzájárulás 

mértéke és minősége (7/15); 

4.  Uniós hozzáadott érték – a LIFE Éghajlat-politika Alprogram konkrét 

célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulás mértéke és minősége (7/15); 

5. Uniós hozzáadott érték – a többcélúság, a szinergiák és az integráció 

minősége (7/15); 

6. Uniós hozzáadott érték – megismételhetőség és átültethetőség (5/10); 

7. Uniós hozzáadott érték – transznacionális, zöld közbeszerzés és 

felhasználás (-/5). 
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X. A LIFE Klímapolitikai Csapat 

Dr. Toldi Ottó 

Az éghajlatváltozás 
mérséklése 

Dr. 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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Köszönöm a figyelmet! 

További információk 

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

http://www.lifepalyazatok.eu/     

 

LIFE Klímapolitikai Csapat 

lifeclimate@nfm.gov.hu  

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