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 Szatmári Adrienn, LIFE Kapacitásfejlesztési projekt koordinátor 

 

LIFE kapacitásépítés 

Magyarországon 
 

LIFE14 CAP/HU/000010 



 Egy tagállam egy projekt benyújtására jogosult, a kedvezményezett a LIFE pályázatokért 

felelős kormányzati szerv (15 tagállam) 

 100 %-os finanszírozás 

 Projekt időtartama: 2016.01.01.  -  2018.12.31. 

 Összköltségvetés: 1 145 665 €, igényelt támogatási összeg 992 279 € 

 Főkedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), 

 Partnerek: Földművelésügyi Minisztérium (FM) és Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit 

Kft. (MFK) 

 

A projekt célja nagyobb számú beadott LIFE pályázat és ezek közül több sikeres 

projekt az országban! 

 

 

A projektről… 

 



 

2016-2017.  évi eredmények I. 

 
• LIFE projektmenedzsment felállítása – „Natura Team” 

• I.-II. LIFE Természetvédelmi tréning 

• Szakmai tanulmányutak a LIFE „jó gyakorlatok” megismerése céljából 

(Spanyolország, Finnország) 

• Hazai LIFE projekt adatbázis létrehozása – http://www.lifepalyazatok.eu/magyar-

life-adatbazis.html 

• LIFE honlap hírek – www.lifepalyazatok.eu 

• Projekt  közösségi oldal – https://www.facebook.com/lifepalyazatok/about/ 

• Útmutatók magyar nyelvű fordítása 
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2016-2017.  évi eredmények II. 

 
Közreműködtünk továbbá… 

 

• LIFE Információs Nap 

• LIFE IP tréning 

• Networking workshop 

• Potenciális pályázókkal történő egyeztetések, projektlátogatások, 

     szakmai támogatói nyilatkozatok 

 

 



LIFE hazai adatbázis, 

partnerkereső 

www.lifepalyazatok.eu 

 

 

http://www.lifepalyazatok.eu/


 

LIFE hazai adatbázis 

 



 

LIFE hazai adatbázis 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Partnerkereső 

 



 

 



 

 



 

 
 

Külföldi kitekintés 



 



 

Spanyolország, Finnország (összegzés) 

  

Partnerség/pályázatírás 

 
• partnerek kiválasztásának szempontjai: döntéshozásban játszott szerep, erőforrás, 

LIFE tapasztalat,  

• kevesebb partner – hatékonyabb (4-5), csak elkötelezett, érdeklődő, csak a szükséges 

partnerek bevonása 

• a témában érintett összes érdekcsoportot meg kell keresni (a projekt kezdete előtt) 

• lehetséges konfliktusos érdekcsoportok felkeresése nem megkerülhető 

• előny, ha önálló költségvetésű szervezet a partner 

• egy akció/egy partner, együttműködési keretek lefektetése 

• egyértelmű, világos, valós probléma – a projekt valódi és gyakorlatias megoldást akar 

• korábbi LIFE projekt folytatásához alapos indoklás kell 

• pályázatírás időtartama: min. 2-3 hónap (4-5 fővel), csapatmunka, de Finnországban 

akár 1 év is 



 

Spanyolország, Finnország (összegzés) 

 
Partnerség/pályázatírás 

 
• Logframe -  „logikai keret” kb. 60 oldalas anyag előkészítése 
• technikai és pénzügyi koherencia 
• reális költségvetés tervezés (pénzügyi szakember) 
• pályázatírási tapasztalat előny, korábbi, más projektek eredményeit fel kell 
használni 
• a munkatársakat hosszú távra alkalmazzák, folyamatos képzést nyújtanak a 
számukra 
•Saját munkabéreket (plussz utazási stb. költségeket) be kell tervezni 
• vezetők gyors döntéshozatali képessége, könnyen elérhető 
• Spanyolország: több száz beadott pályázat (nincs társfinaszírozás) 
• EU-s és nemzetközi szabályozások ismerete 
• külső pályázatíró cég (drága, de adott esetben megéri) 



 

Spanyolország, Finnország (összegzés) 

  Megvalósítás 
 

• adott célcsoportok kiválasztása (stakeholderek) 

• fontos a vezetői elkötelezettség a sikeres megvalósítás érdekében 

• az adminisztrációs, költségvetési és technikai koordináció 

•   monitorozás: alapállapot felmérése elengedhetetlen, természetvédelmi 

monitorozás, társadalmi, gazdasági monitorozás 

• egy konkrét problématerületre való fókusz 

• rendszeres találkozók, egyeztetések a partnerekkel 

• új módszerek kidolgozása (átültethetőség!) 

 

 

 

 

 



 

Spanyolország, Finnország (összegzés) 

  Megvalósítás 
 

• a projektet kommunikálni kell - média nagy segítség (a döntéshozók  

befolyásolásában is) (közösségi média, sajtó, TV) 

• infónapok szervezése 

•   a projektnek kapcsolódnia kell a hazai és nemzetközi stratégiákhoz és 

jogszabályokhoz 

•   kérdések nélkül nincsenek válaszok… 

(külső monitorozók (NEEMO), EASME, EB képviselői) 

 

 

 



 

Spanyolország, Finnország (összegzés) 

  Megvalósítás 
 

• Spanyolország: 
 - túl nagy területi lefedettség 
 - hosszas engedélyezési eljárások 
 - volt olyan célcsoport amely kimaradt a megkereséséből  
 - ÁFA körös vagy nem? – később többletköltséget jelent 
 
• Finnország:  
 - területenként egy-egy koordinátor 
 - a hatóság is lehet társult kedvezményezett 
 - széles körű kommunikáció 
 - külön figyelmet kell szentelni az Uniós hozzáadott értéknek 
 - a projektmenedzsmentben már az elejétől kell egy pénzügyi szakember 
 
  
 

 
 



 

Jó gyakorlat bemutatása egy sikeres (és 
szerethető) finn példán keresztül 

A Saimaa tavi gyűrűsfóka védelme – 

LIFE Saimaa seal - LIFE12 NAT/FI/000367 



- Finnország bennszülött emlőse, Európa egyik legveszélyeztetettebb állatfaja 

(Pusa hispida saimensis) 

 



Főkedvezményezett:  
Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland 
 
Partnerek:  
South Savo ELY Centre ESAELY 
Finnish Association for Nature Conservation FANC 
Natural Resources Institute Finland LUKE 
The Finnish Federation for Recreational Fishing SVK 
University of Eastern Finland UEF 
University of Turku UTU 
WWF Finland 
 
Projekt időtartama: 2013.08.01 – 2018.07.31. 
Teljes költségvetése: 5,3 euró from EU 3,95 euro 
(75%) 
 
 



Projekt célok: 

 

- állományváltozás nyomon követése 

- borjak nagysága, neme, súlya monitorozása 

- borjak számának és túlélésének javítása 

- halálozások okainak felderítése 

- éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 

- állatorvosokkal való együttműködés 

(betegségek azonosítása, szövetbank 

létrehozása) 

- Natura 2000 területek megfigyelése, emberi 

hatások monitorozása 

 

 

 

 



 

 

 
Intézkedések: 

- halászati korlátozások 

- széleskörű kommunikáció (nemzeti és 

nemzetközi szinten) 

- civil szervezetek bevonása 

- önkéntesek és helyi lakosság bevonása 

- kutatóintézetekkel, egyetemekkel 

történő együttműködés 

- part menti földek megvásárlása 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Önkéntesek szerepe 

 



 

Társadalmi szemléletformálás 

 
- tájékoztató kampány 
- gyerekek bevonása (750 gyerek) 
- halászok számára fókabarát diploma kiosztás 
- közösségi oldal 
 

 
 
 

 
 



 

Társadalmi szemléletformálás 

 
- médiamegjelenések 
- információs táblák 

 



Képek és szövegek forrása: 

- Raisa Tiilikainen (és a többiek… Tero Sipilä, T., Koskela, J., 

Tiilikainen, R. & Auttila, M.) előadása nyomán. 

- Internetes források 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 

Elérhetőségek: 

 

Szatmári Adrienn, +361/795-2413, 

adrienn.szatmari@fm.gov.hu, lifenature@fm.gov.hu, 

 

www.lifepalyazatok.eu 
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