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I. A LIFE program 2016. évi kiírása

Idén összesen 337,5 millió euró környezet- és természetvédelmi,
valamint éghajlat-politikai pályázatok támogatására:

• Környezetvédelem alprogram: 273,9 millió euró

• Természet és biodiverzitás (NAT)

• Környezet és erőforrás-hatékonyság (ENV)

• Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE)

• Éghajlat-politika alprogram: 63,6 millió euró

• Éghajlatváltozás mérséklése (CCM)

• Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA)

• Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC)

A maximális EU-s társfinanszírozási ráta 60%.

Nemzeti boríték nincs elkülönítve, kizárólag érdem alapján történik a
kiválasztás.
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I. A LIFE program 2016. évi kiírása 
Határidők

• Éghajlat-politikai pályázatok: 2016. szeptember 7.

• Környezet és erőforrás-hatékonysági pályázatok: 2016.
szeptember 12.

• Környezetvédelmi irányítási és tájékoztatási, ill.
természetvédelmi pályázatok: 2016. szeptember 15.

Nemzeti határidők a véleményezés érdekében:

• Éghajlat-politikai pályázatok: 2016. augusztus 1.

• Környezet és erőforrás-hatékonysági pályázatok: 2016.
augusztus 26.

• Környezetvédelmi irányítási és tájékoztatási, ill.
természetvédelmi pályázatok: 2016. augusztus 10.
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II. A nemzeti kapcsolattartók feladatköre 
• Szakmai segítségnyújtás a pályázók és a kedvezményezettek számára

• Szükség esetén segítségnyújtás egyes állami szervekkel történő
kapcsolatfelvételben (pl. engedélykérések kapcsán)

• Folyamatban lévő projektek eredményeinek hatékony terjesztése EU-
szerte

• Segítségnyújtás a potenciális projektpartnerek összekapcsolásában,
hálózatépítési tevékenység

• Hazai regionális és nemzeti tréningek, szemináriumok, workshop-ok
szervezése)

• Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal (tudásmegosztás, bevált
gyakorlatok cseréje, projekteredmények átadása, közös workshop-ok
szervezésében való részvétel)
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III. A nemzeti kapcsolattartók szerepe a LIFE pályázatok kialakításában 

IGEN NEM

• Tájékoztatás a hazai, uniós és nemzetközi szakpolitikai és

jogszabályi háttérrel kapcsolatban (Uniós hozzáadott érték)

• Tájékoztatás szakmai és pénzügyi kérdésekben a LIFE program

éves pályázati kiírásaihoz alkalmazkodva

• Potenciális projektpartnerek összekapcsolásában való

segítségnyújtás

• Előzetes szakmai véleményezés, indokolt esetben minisztériumi

támogató nyilatkozat kiállításának kezdeményezése

• Közvetett segítség: tudásmegosztás, projekteredmények

tanulságainak hatékony beépítése a jövő pályázataiba

(tréningek, workshop-ok)

• Pályázat megírása

• Közreműködés, HA az

NCP-nek személyes érdekei

fűződnek a pályázathoz

• Közreműködés, HA az NCP

szervezete közvetve vagy

közvetlenül előnyben vagy

hátrányban részesülne

‚No conflict of interests’    

Nyilatkozat
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IV. Szakmai kihívások és segítségnyújtás

Értékelési szempontok (éghajlat-politika)

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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IV. Szakmai kihívások és segítségnyújtás

 Technikai kihívások:

• Kiinduló helyzet részletes bemutatása – okok, előzmények említése

(klímapolitikai aktualitások, a kiemelt terület 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 környezetvédelmi és éghajlat-politikai 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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V. Nemzeti kapcsolattartók elérhetőségei

Alprogram, terület Kapcsolattartó Telefon E-mail

Környezetvédelem alprogram, 

környezetvédelmi témájú 

pályázatok

Novák Judit +36 1 795 4995 eszter.judit.novak@fm.gov.hu

Környezetvédelem alprogram, 

természetvédelmi témájú 

pályázatok

Érdiné dr. Szekeres 

Rozália,

Bokor Veronika

+36 1 795 2397, 

+36 1 795 2403  

rozalia.szekeres.erdine@fm.g

ov.hu; 

veronika.bokor@fm.gov.hu

Éghajlat-politika alprogram
Olti Máté, 

Kovács Barbara

+36 1 795 9481, 

+36 1 896 3129 

adam.mate.olti@nfm.gov.hu;

barbara.kovacs@nfm.gov.hu

mailto:eszter.judit.novak@fm.gov.hu
mailto:rozalia.szekeres.erdine@fm.gov.hu
mailto:veronika.bokor@fm.gov.hu
mailto:adam.mate.olti@nfm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
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V. LIFE Természetvédelmi munkatársak

Bokor Veronika

Ökológiai referens, LIFE 
nemzeti kapcsolattartó

Vozár Ágnes

Natura 2000 referens

Fidlóczky Anna

LIFE kapacitásfejlesztési 
projektkoordinátor

Érdiné dr. Szekeres Rozália, LIFE nemzeti kapcsolattartó,
főosztályvezető, Természetmegőrzési Főosztály
Schmidt András, főosztályvezető-helyettes, Természetmegőrzési
Főosztály
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V. LIFE Környezetvédelmi munkatársak

Novák Judit

Fejlesztéskoordinációs 
referens, LIFE nemzeti 

kapcsolattartó

Szijártó Ágnes

LIFE kapacitásfejlesztési 
projektkoordinátor

Galambos Annamária, főosztályvezető, Környezetfejlesztési Főosztály
Szabó Teréz, osztályvezető, Fejlesztéskoordinációs Osztály
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V. A LIFE Klímapolitikai Csapat

Dr. Toldi Ottó

Az éghajlatváltozás 
mérséklése

Nyitrai Emese

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz

Kovács Barbara

Éghajlat-politikai irányítás 
és tájékoztatás

dr. Konstantin Kata

Jogi & pénzügyi kérdések

LIFE
Klímapolitikai 

Csapat

Olti Máté, osztályvezető, Hazai Klímapolitikai Osztály
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://klima.kormany.hu/

LIFE Klímapolitikai Csapat

lifeclimate@nfm.gov.hu

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://klima.kormany.hu/
mailto:lifeclimate@nfm.gov.hu
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