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Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. a LIFE tematikus alprogramjainak nemzeti kapcsolattartói 

feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és Földművelésügyi Minisztériummal együttműködve 

hazánk LIFE programokban való hatékonyabb részvételét segíti elő.  

 

E szervek Magyarországnak a LIFE programokból finanszírozott pályázatokon való eredményesebb 

részvételét különféle szakmai programokkal, workshopokkal, információs napokkal, tanácsadással, valamint 

a LIFE pályázatok információs honlapjával, http://lifepalyazatok.eu támogatják.  

A LIFE információs hírlevéllel mindezekre szeretnénk felhívni a figyelmét. 

 

 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/
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LIFE hírek 

Idén 25 éves a LIFE program és az Élőhelyvédelmi Irányelv 

Idén ünnepli 25. évfordulóját a LIFE program és az EU élőhelyvédelmi irányelve, amelyeket 1992. május 

21-én fogadtak el. Ennek tiszteletére, a természeti örökség megőrzésében való jelentős közreműködésüket 

felismerve az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a Régiók Bizottsága közösen 2017. május 

21-ét az Európai Natura 2000 Napjának (European Nature 2000 Day) tekinti, amelyet egy különleges 

rendezvény keretében ünnepelnek meg Brüsszelben.   

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/iden-25-eves-a-life-program-es-az-elohely-iranyelv.html 

LIFE NCP tréning, 2017 

2017. március 14. és 15. között Brüsszelben került sor a 2017. évi LIFE nemzeti kapcsolattartói (NCP) 

képzésre az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (EASME) szervezésében. A két napos 

esemény során a jelenlévő LIFE nemzeti kapcsolattartók és kapacitásépítési projektkoordinátorok 

tájékoztatást kaptak a LIFE 2016. évi pályázati kiírásának várható indikatív eredményeiről, a 2017-es 

felhívásban megjelenő változásokról, valamint a program 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakra 

vonatkozó félidei jelentéséről és a 2018-2020-as LIFE többéves munkaprogram elfogadásának menetéről. A 

magyar kapcsolattartók ezen kívül a gyakorlatban is megismerkedhettek a LIFE pályázatok értékelésének 

módszertanával, amely tudást a közeljövőben több tréningen is terveznek átadni a hazai potenciális pályázók 

számára.  

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/life-ncp-trening,-2017.html 

 

LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 

LIFE25 Roadshow  

A LIFE program fennállásának 25. évfordulója alkalmából az Európai 

Bizottság arra buzdítja a tagállamokat, hogy nemzeti szinten is 

emlékezzenek meg a jeles évfordulóról. Ezért Magyarország LIFE 

klímapolitikai és környezetvédelmi csapatai egy egész éven át tartó 

„LIFE25 Roadshow”-t szerveznek, melynek keretében a magyar LIFE 

nemzeti kapcsolattartók és kapacitásépítési projektkoordinátorok 25 új, 

a LIFE-ban még kevésbé jártas szereplőt keresnek fel és nyújtanak 

számukra tájékoztatást a program által kínált lehetőségekről.  

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/life25-roadshow.html http://life-25.eu/life25-roadshow/ 

II. LIFE Természetvédelmi Tréning  

Nagy érdeklődésre tartott számot a 2017. március 23-án megrendezett 

II. LIFE Természetvédelmi tréning, amelyet a Földművelésügyi 

Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szervezett. 

A tréning fő célja az Európai Bizottság által felügyelt LIFE pályázati 

konstrukció megismerése, elsősorban a környezetvédelmi alprogram 

részeként a „Természet és biodiverzitás” témák köré épülő pályázatok 

beadásának elősegítése. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/ii-life-termeszetvedelmi-trening2.html 

LIFE Projektmenedzsment Tréning 2017.  

2017. március 30-án került megrendezésre a Magyar Fejlesztési Központ 

Nonprofit Kft. szervezésében a LIFE Projektmenedzsment tréning 2017 

rendezvény Dobogókőn. 

Az eseményre a meghirdetésétől kezdve rendkívül nagy volt az 

érdeklődés.  

A résztvevők és az előadók már a helyszínen is hangsúlyozták: 

szakmailag tartalmas, rendkívül jól szervezett és kiváló hangulatú 

eseményen vehettek részt. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/life-projektmenedzsment-trening-2020.html 

 

http://lifepalyazatok.eu/iden-25-eves-a-life-program-es-az-elohely-iranyelv.html
http://lifepalyazatok.eu/life-ncp-trening,-2017.html
http://lifepalyazatok.eu/life25-roadshow.html
http://life-25.eu/life25-roadshow/
http://lifepalyazatok.eu/ii-life-termeszetvedelmi-trening2.html
http://lifepalyazatok.eu/life-projektmenedzsment-trening-2020.html


 

A hírlevél a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE14 CAP/HU/000010 azonosító számú  
kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával. 
 

Beharangozó 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya szervezésében 2017. április 13-án kerül sor 

az V. LIFE Klímapolitikai Tréningre, amely „Az éghajlatváltozás mérséklése” címet viseli. A képzés 

fő célja az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos jó gyakorlatok megosztása, valamint a LIFE Éghajlat-

politika alprogram keretében felmerülő pályázati lehetőségek ismertetése, a hazai előadók mellett egy 

külföldi sikeres pályázó közreműködésével. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/v-life-klimapolitikai-trening-az-eghajlatvaltozas-merseklese1.html 
 

A Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya 2017. május 10-én rendezi meg a II. 

LIFE környezetvédelmi tréninget, mely a „Környezet és erőforrás-hatékonyság” kiemelt terület 

pályázataira készíti fel az érdeklődőket. A rendezvény délelőtti szekciójában a projekttípus sajátosságainak 

és elvárásainak ismertetésére, az európai irányelvekhez való illeszkedés lehetőségeire, valamint külföldi jó 

gyakorlatok bemutatására kerül sor. A délutáni szekcióban sikeres környezetvédelmi projektek rövid 

bemutatására, valamint a projektekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztására lesz lehetőség hazai és 

külföldi szakértők közreműködésével.  

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/life-kornyezet-es-eroforras-hatekonysag-trening.html 
 

A Földművelésügyi Minisztérium szervezésében 2017. május 17-én és 18-án kerül sor az I. „Pályázói 

kérdések” Tréningre környezet- és természetvédelmi témákban.  

Az ezt követő eseményekről következő hírlevelünkben (2017. május) értesítjük. 

 

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 
A hulladék: érték  

A hulladék érték. De csak akkor, ha tudunk vele valamit kezdeni. Mintegy harmadik, ösztönző és közvetítő 

szereplőként az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. azon fáradozik, hogy az ipari termelésben keletkező 

hulladékok ne lerakóba kerüljenek, hanem lehetőség szerint újrahasznosuljanak. Ennek érdekében hidat épít 

a felesleget termelő és feldolgozó vállalatok között. A szervezet 2010-2012 között részt vett a közvetlen 

európai uniós LIFE Programból megvalósult NISP projektben, melyre 205 442 eurót nyertek. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/a-hulladek-ertek.html 

Legelésre fel! 

(A hortobágyi legelőtavak ökológiai állapotának javítása) 

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. munkatársai a legelőtavak élőhely-

kezelésével, és a természetvédelmi legeltetés meghonosításával foglalkoznak. A szervezet a konzorciumi 

partnerekkel együtt minderre 7 248 869 eurót nyert; a megvalósításért többek mellett Illés-Tóth Marianna 

projektmenedzser és Balla Dániel terepi asszisztens felel, az ő vezetésükkel pillanthattunk bele a projekt 

részleteibe és a legelőtavak élővilágának mindennapjaiba. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/legelesre-fel.html 

    A hulladék: érték      Legelésre fel! 
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Elérhetőségeink: 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

NOVÁK Judit – LIFE NCP 

Tel: +36 17954995 

E-mail: eszter.judit.novak@fm.gov.hu 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

BOKOR Veronika – LIFE NCP 

Tel: +36 17952403 

E-mail: lifenature@fm.gov.hu 

 

ÉGHAJLAT-POLITIKA 

KOVÁCS Barbara – LIFE Climate NCP 

Tel: +36 18963129 

E-mail: barbara.kovacs@nfm.gov.hu 

 

PÉNZÜGY 

E-mail: info@lifepalyazatok.eu 
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