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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, a http://lifepalyazatok.eu oldallal támogatják.  

A LIFE információs hírlevéllel mindezekre szeretnénk felhívni a figyelmét. 

 

 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/
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LIFE hírek 

Megjelentek a LIFE program 2017-es pályázati felhívásai! 

 

A LIFE program 2017-ben megjelenő pályázati felhívásai (hagyományos, technikai 

segítségnyújtás, integrált és előkészítő) három szakterületet támogatnak, melyek a 

természetvédelem, környezetvédelem és éghajlat-politika.  

 

A pályázati felhívások magyar nyelven elérhetőek honlapunkon, a http://lifepalyazatok.eu 

oldalon a „PÁLYÁZATOK” menüpont alatt. 

 

A pályázati felhívások angol nyelven az alábbi helyen érhetők el: 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/april/index.htm#call2017 

 

LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 

LIFE25 Roadshow  

A LIFE program 2017. május 21-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az Európai Bizottság arra 

buzdítja a tagállamokat, hogy nemzeti szinten is emlékezzenek meg a jeles évfordulóról. Magyarország LIFE 

Klímapolitikai és Környezetvédelmi Csapatai az évforduló alkalmából „LIFE25 Roadshow”-t szerveznek. Az 

állomások megtekinthetők:  

http://lifepalyazatok.eu/esemenyek.html 

http://life-25.eu/life25-roadshow/ 

Az első 15 állomás beszámolója itt olvasható: http://lifepalyazatok.eu/a-life25-roadshow-elso-15-

allomasa.html 

Környezetvédelmi irányítás ás tájékoztatás Tréning 

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. április 6-án rendezte meg a Környezetvédelmi irányítás ás 

tájékoztatás tréninget, mely, ahogy az esemény címe is jelezi a Környezetvédelmi alprogram egyik fontos 

területe, az ún. Környezetvédelmi irányítás ás tájékoztatás, azaz a kommunikációt előtérbe helyező 

projektek köré épült. A rendkívül sikeres tréning széles szakmai közönséget mozgatott meg. 

Bővebben: http://www.lifepalyazatok.eu/life-kornyezetvedelmi-iranyitas-es-tajekoztatas-trening1.html 

V. LIFE Klímapolitikai Tréning: Az éghajlatváltozás mérséklése 

2017. április 13-án a LIFE Klímapolitikai Csapat szervezésében került megrendezésre „Az éghajlatváltozás 

mérséklése” címet viselő V. LIFE Klímapolitikai Tréning. A szervezők az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

fontossága mellett a LIFE program mitigációs (Climate Change Mitigation, CCM) pályázati lehetőségére 

kívánták felhívni a résztvevők figyelmét.  

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/v-life-klimapolitikai-trening-az-eghajlatvaltozas-merseklese2.html 

Környezet- és Erőforrás-hatékonyság Tréning 

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

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

készítette fel az érdeklődőket. A rendezvény délelőtti szekciójában a projekttípus sajátosságainak és 

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

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

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

külföldi szakértők közreműködésével. 

A tréningen elhangzott előadások letölthetők az alábbi oldalról: http://lifepalyazatok.eu/life-kornyezet-es-

eroforras-hatekonysag-trening2.html 

Görögországi tanulmányút 

LIFE kapacitásépítés Magyarországon: a magyar LIFE Klímapolitikai csapat két tagja, Kovács Barbara és 

Vigh Péter 2017. május 15. és 19. között görögországi tanulmányúton vett részt, amelynek keretében 

egyeztetéseket és közös projektlátogatást folytatott a görög és bolgár LIFE nemzeti kapcsolattartói csapattal 

Athénban. Az út során 16 sikeres LIFE projekttel ismerkedtek meg, valamint előadást tartottak a görög LIFE 

Infónapon. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/gorogorszagi-tanulmanyut.html 
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LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 

2017. június 8-án került megrendezésre a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. szervezésében a LIFE 

Infonap 2017 rendezvény Dobogókőn. A jelenlévők és az előadók a helyszínen is hangsúlyoztak: 

szakmailag tartalmas, jól szervezett és kiváló hangulatú eseményen vehettek részt. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/life-infonap-2017-beszamolo.html 

 
 

Beharangozó 

 

A Magyar Fejlesztési Központ Nkft. szervezésében 2017. június 22-én kerül sor a LIFE Pályázatíró Tréning 

2017-re. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/life-palyazatiro-trening-20170622.html 

 

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szervezésében 2017. június 28-án kerül 

sor a III. LIFE Természetvédelmi Tréningre. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/iii-life-termeszetvedelmi-trening.html 

 

Új infografika a LIFE programról 

 

Befektetés egy zöldebb jövőbe címmel új infografikát készített az EASME a LIFE programról, melyet 

magyar nyelvre is lefordítottak. 

https://ec.europa.eu/easme/en/life-programme 

 
 

http://lifepalyazatok.eu/life-infonap-2017-beszamolo.html
http://lifepalyazatok.eu/life-palyazatiro-trening-20170622.html
http://lifepalyazatok.eu/iii-life-termeszetvedelmi-trening.html
https://ec.europa.eu/easme/en/life-programme


 

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

 

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 

 
Maradék nélkül 

Termeljünk kevesebb 

élelmiszerhulladékot! 

Az élelmiszerpazarlás általánosan 

megfigyelhető jelenség a Föld 

bármely pontján: míg a fejlődő 

világ országaiban az 

élelmiszerlánc elején, a 

termelési, tárolási- és elosztási 

szinteken legjellemzőbb a 

veszteség, addig a fejlett 

országokban − köztük 

Magyarországon is − az 

élelmiszerhulladék zöme a 

háztartásokban keletkezik. A 

vásárlók tudatosítása közös, 

európai szintű felelősség. Ebben a 

témában indított kommunikációs kampányt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az Európai 

Unió LIFE környezetvédelmi alprogramjának társfinanszírozásával. Sikeres projektjüket 578 680 euróból 

valósítják meg, a részletekért Dr. Kasza Gyula projektvezetőt kerestük fel.  

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/maradek-nelkul.html 

 

 
 

Elérhetőségeink: 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

NOVÁK Judit – LIFE NCP 

Tel: +36 17954995 

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

lifeenvironment@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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