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Általános célok 

• Éghajlat-politikai kérdésekkel kapcsolatos 
tudatosságnövelés; 

• Kommunikáció és információterjesztés 
támogatása;  

• A sikeres éghajlat-politikai megoldásokkal és 
gyakorlatokkal kapcsolatos tudás megosztása; 

• Az uniós éghajlatvédelmi jogszabályoknak való 
hatékonyabb megfelelés, azok hatékonyabb 
végrehajtása; 

• Éghajlat-politikai irányítás fejlesztése, 
széleskörű konzultáció a szakpolitika 
végrehajtásával kapcsolatban (nem kormányzati 
szervek bevonása) 
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Kiemelt prioritások (2015) 

• Nemzeti 2030-as klíma és energiapolitikai 

stratégiák kialakítása; 

• Megerősített kibocsátás-ellenőrzési és értékelési 

szakértői hálózat kiépítése; 

• Ipar tudatosságnövelése és oktatása az új 

klímapolitikai jogszabályok (pl. a fluortartalmú 

üvegházhatású gázokról szólók) 

végrehajtásáról; 

• Klímapolitikai monitoring és ex-post értékelési 

koordinációs platform építése a költséghatékony 

klímapolitika érdekében; 

•  Jó gyakorlatok megosztása és 

figyelemfelkeltés az éghajlatváltozás érzékeny 

hatásai kapcsán. 
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Irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok az Éghajlat-politika Alprogramban 

2014-ben 3, 2015-ben előreláthatólag 6 nyertes pályázat éghajlat-politikai irányítási és 

tájékoztatási területen az Európai Unióban. 

A 2015-ben 56,67 eurós 

költségvetéssel működő Éghajlat-

politikai Alprogramban 2015-ben 

előzetesen 6 millió eurót 

különítettek el GIC-projektek 

támogatására. 
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Sikeres irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok (2014-2015) 

Nyertes pályázati témák: 

• Kormányzati szervezetek karbonlábnyomának csökkentése 

(Franciaország, 2014); 

• Az EU monitoring mechanizmus rendelete hatásának maximalizálása 

(Belgium, 2014); 

• Információs kampány a fenntartható fejlődésért (Lengyelország, 2014); 
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A projekt fő célja az olyan politikák támogatása, amelyek lehetőséget biztosítanak az állami és 

magánszervezeteknek a működésükhöz szükséges karbonlábnyom mérésére és csökkentésére. 

A koordináló kedvezményezett francia fejlesztési ügynökség (Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie) mellett további négy ország (Görögország, Horvátország, Magyarország, 

Olaszország) állami és magánszervezetei vesznek részt a projektben, köztük a magyar Herman Ottó 

Intézet. 

 Részcélok: 

• Európai karbonlábnyom nyilvántartási rendszer kiépítése (Carbon Foodprint of 

Organisations, CFO); 

• Karbonlábnyommal foglalkozó szakértői képzés az állami szektorban; 

• Helyi szervezetek kibocsátás-csökkentési akcióinak támogatása; 

• Valamennyi stakeholder bevonásával szakértői hálózat kiépítése összeurópai kibocsátás-

csökkentési tervek megalkotására. 

Projekthonlap:  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
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„Nemzeti eszköztárak a karbonlábnyom mérésére és csökkentésére”: 

Uniós hozzáadott érték: 

• Megerősített kibocsátás-ellenőrzési és értékelési szakértői hálózat kiépítése (uniós prioritás); 

• Klímapolitikai monitoring és koordinációs platform (uniós prioritás); 

• A 2014/24/EC irányelv a közbeszerzésekről; 

• Az alacsony széndioxid-kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-ig történő 

megvalósításának ütemterve (COM(2011)112) 

• a széndioxid-kibocsátás elszámolásával kapcsolatos képzés a partnerszervezeteknek, 

valamint a helyi és magánszervezeteknek; 

• a károsanyag-kibocsátási tényezők vizsgálata, nemzeti karbonlábnyom-adatbázisok 

létrehozása; 

• a karbonlábnyom-adatbázis létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatos irányelvek 

kidolgozása; 

• minden európai vállalkozás számára elérhető keresőrendszer felállítása az említett 

adatbázishoz; 

• nemzeti tudatosságnövelő programok szervezése, melyek keretében átadják a 

karbonlábnyom számítására vonatkozó tudást, összegzik a nemzetek vonatkozó 

intézkedésének eddigi eredményeit és kapcsolatokat építenek az állami szervezetek és a 

befektetők között. 
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Kihívások 
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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). 



10 

Az irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatokra jellemző részletszempontok, esetleges 

projekthibák 

 Technikai kihívások: 

• Kiinduló helyzet részletes bemutatása – okok, előzmények említése 

(klímapolitikai aktualitások, klímapolitikai irányítás/tájékoztatás aktuális 

helyzete); 

• Célcsoportok meghatározása (egyértelmű elköteleződés a projekt iránt); 

• A projektben résztvevő stakeholderek meghatározása, bevonásuk a 

projektkoncepció kialakításába, a projektben betöltött szerepük 

menetrendszerű leírása; 

• Célkitűzések meghatározása és rangsorolása (fő célok és részcélok), időbeli 

ütemezéssel (mérföldkövek meghatározása mérhető indikátorok 

segítségével); 

• A célok teljesülése esetén azok hatásainak előrevetítése mérhető 

indikátorok segítségével – rövid-, közép és hosszú távú hatások; 

• Az EU mitigációs és adaptációs célkitűzéseinek teljesüléséhez való 

hozzájárulást is számszerűsíteni kell – gyakran elhanyagolt indikátorok: 

tudatosság, magatartásformák, know how  
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 Többcélúság, szinergiák, az integráció minősége: 

• Szinergia és többcélúság különböző kutatási területek és politikaterületek 

között, 

• A mélyebb integráció érdekében tett akciók részletezése; 

• Más politikaterületekre történő hatás részletezése; 

 Megismételhetőség és átültethetőség: 

• Nem elegendő, ha a tervezett akciók magukban hordozzák a megismételhetőség 

lehetőségét, konkrét akciók meghatározására van szükség ezeknek a biztosítására 

is; 

 Transznacionális, zöld közbeszerzés, felhasználás  

 Az esetleges zöld közbeszerzésekhez részletes mechanizmus kidolgozását 

várják el; 
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Köszönöm a figyelmet! 
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További információk 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm  

 

Kovács Barbara 

klímapolitikai referens 

LIFE GIC felelős 

Tel: +36 1 896 3129 

barbara.kovacs@nfm.gov.hu 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtbj9np_MAhWLXBoKHS1sCp0QjRwIBw&url=http://emh.kormany.hu/kommunikacios-es-arculati-elemek&psig=AFQjCNFtJF1zvPt8lNnNGWRNk_bc549Hhg&ust=1461311307832769

