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Magyar siker: a LIFE kapacitásépítési projekt 

Beszélgetés dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárral 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

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 

A LIFE program első eredményei 

A „LIFE program első eredményei” címmel tartottak workshopot 2017. október 10-én az Európai 

Parlamentben, Brüsszelben. A workshop keretében tájékoztatták a jelenlévőket a LIFE program 

végrehajtásának eddigi lépéseiről és az integrált projektek első eredményeiről. 

Bővebben 
 

Bemutatkoztak Brüsszelben a nyertes LIFE pályázatok  

Az Európai Bizottság a LIFE program keretében összesen több mint 222 millió euró értékben támogatja a 

2017-ben induló LIFE pályázatokat. A 2016. évi kiírás keretében EU-szerte 867 db pályázatot nyújtottak be, 

melyek közül 20 tagállamból 139 projekt nyert el támogatást.  

Bővebben 
 

A LIFE program reformja 

Tagállami konszenzus az új többéves munkaprogrammal kapcsolatban. Számos területen változás várható 

a 2018-2020-as időszakban. 

Az Európai Bizottság LIFE Bizottságának 2017. november 22-ei ülésén a résztvevő 28 tagállam egyhangú 

támogatását fejezte ki a 2018-2020-as időszakra vonatkozó többéves munkaprogrammal kapcsolatban. A 

2018. januári kihirdetést még megelőzi a formális, Európai Bizottságon belüli elfogadás is. Az új 

munkaprogram egyszerűsíteni kívánja a pályázati eljárást az ún. kétlépcsős pályázatértékelés 

bevezetésével, amelyet kezdetben csak a Környezetvédelem Alprogramban tesztelne a 2018-as évtől 

kezdődően. 

Bővebben 
 

 

LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 
 

Magyar siker: a LIFE kapacitásépítési projekt 

A LIFE kapacitásépítési projekt megvalósításának első másfél éve számos sikerben bővelkedik. Dr. Makai 

Martinát, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárát a kapacitásépítési projekt eddigi eredményeiről és a 

további tervekről kérdeztük. 

Bővebben 
 

Az NFM LIFE Klímapolitikai Csapatának lengyel tanulmányútja 

2017. november 12. és 16. között Lengyelországban, a LIFE Klímapolitikai Csapat két tagja egy olyan 

tanulmányúton vehetett részt, amely segített annak jobb megismerésében, hogy mitől lesz sikeres egy LIFE 

pályázat, legyen az „hagyományos”, vagy éppen „integrált” projekt. Az eredeti cél az volt, hogy megismerjük 

a lengyel legjobb gyakorlatokat a LIFE pályázatok megírása, beadása és végrehajtása, valamint az önrész 

biztosításának terén. További cél volt, hogy a lengyel LIFE nemzeti kapcsolattartó (NCP) csapattal együtt 

kialakításra kerüljön egy lengyel-magyar pályázati partnerkereső szolgáltatást LIFE pályázat keretében 

együttműködni kívánó intézmények, cégek egymásra találásának segítésére. 

Bővebben 
 

Lengyelországi látogatás a sikeresebb hazai LIFE projektek érdekében 

A „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című pályázatban foglaltaknak megfelelően az idei szakmai 

tanulmányút Lengyelországban került megrendezésre 2017 őszén. A Földművelésügyi Minisztérium 

Természetmegőrzési Főosztályának, valamint a Környezetfejlesztési és –stratégiai Főosztályának képviselői 

tapasztalatszerzés céljából számos lengyel LIFE projektet is meglátogattak. 

A szakmai tanulmányút célja a lengyel társfinanszírozási rendszer megismerése, az ottani sikeres LIFE 

projektek felkeresése, valamint a nemzeti kapcsolattartó kollégákkal és projektgazdákkal való 

tapasztalatcserén alapuló tudásmegosztás volt.  

Bővebben 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/a-life-program-elso-eredmenyei.html
http://www.lifepalyazatok.eu/bemutatkoztak-brusszelben-a-nyertes-life-palyazatok.html
http://lifepalyazatok.eu/a-life-program-reformja.html
http://www.lifepalyazatok.eu/magyar-siker-a-life-kapacitasepitesi-projekt.html
http://www.lifepalyazatok.eu/az-nfm-life-klimapolitikai-csapatanak-lengyel-tanulmanyutja.html
http://lifepalyazatok.eu/lengyelorszagi-latogatas-a-sikeresebb-hazai-life-projektek-erdekeben.html
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Güssingi tanulmányút 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Központ munkatársai 2017. november 9-10-ig a 

„LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című pályázat keretében Ausztriába látogattak, hogy az ottani 

sikeres LIFE program tapasztalataival itthon segítsék az érdeklődőket. A szakmai program három állomása: 

Güssing, Graz és Bécs voltak. 

Bővebben 

 

 
 

VI. Klímapolitikai Tréning  

 

2017. december 11-én a LIFE Klímapolitikai 

Csapat szervezésében került megrendezésre az 

„Újítások a LIFE Éghajlat-politika Alprogramban 

a 2018. évtől” címet viselő VI. LIFE 

Klímapolitikai Tréning. A képzés fő célja a LIFE 

2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, 

novemberben elfogadásra kerülő többéves 

munkaprogramja által bevezetett újítások 

ismertetése, valamint a LIFE Éghajlat-politika 

Alprogram keretében felmerülő pályázati 

lehetőségek bemutatása volt. 

Bővebben 

 

 

VIII. MAVIR Madárvédelmi Konferencia  

2017. november 10-én a 

Földművelésügyi Minisztérium, a 

Herman Ottó Intézet, a MAVIR 

Zrt. és a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

közös szervezésben konferenciát 

rendezett az élőhelyvédelmi 

irányelv és a LIFE pályázati 

program 25 éves évfordulója 

alkalmából. Az előadók a Natura 

2000 hálózat gyakorlati 

végrehajtásáról, és az ehhez 

kapcsolódó projektek 

eredményeiből merítettek a 

közönségnek. Összefoglalót 

hallhattunk az Európai Bizottság 

képviselője részéről az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program jelentőségéről az Európai Unió egésze 

vonatkozásában, majd a magyarországi aspektusokról a Földművelésügyi Minisztérium előadóitól, amelyben 

áttekintést kaptunk a LIFE pályázati program hazai végrehajtásáról azok indulásától, 2001-től egészen 

napjainkig.  

Bővebben 

 

http://lifepalyazatok.eu/gussingi-tanulmanyut.html
http://www.lifepalyazatok.eu/vi-life-klimapolitikai-trening1.html
http://www.lifepalyazatok.eu/viii-mavir-madarvedelmi-konferencia.html
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Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 
 

Nyerő helyzetben a túzok 

Légvezetékek megszüntetésével és szemlélet-változtatással emblematikus nagymadarunkért 

A túzok nem véletlenül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), valamint a Körös-Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság címerállata: Európa legnagyobb testű röpképes madara kifejezetten otthon érzi 

magát a Kárpát-medencében, a huszadik század végén az állománya azonban drasztikusan csökkent. A 

kétezres évek közepén az összehangolt természetvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően stabilizálódott a 

helyzete, ám a veszélyeztető tényezők csökkentésére van szükség ahhoz, hogy az élőhelyén tartsuk és 

megőrizzük ezt a csodálatos madárfajt. Osztrák vezetéssel, magyar partnerekkel 2016-ban újabb LIFE-

nyertes projekt indult a túzokállomány megőrzéséért – az MME munkatársaival beszélgettünk a kitűzött 

célokról. 

Bővebben 

 

Közösen a parlagi sasért 

PannonEagle LIFE: az egész térségre kiterjesztve folytatódik a ragadozómadár-védelmi projekt 

Közép-Európában sajnos még mindig pusztulnak el parlagi sasok emberi beavatkozások – elsősorban illegális 

dúvadmérgezések – miatt. Az ikonikus madár védelme elsődleges feladat a Kárpát-medence 

természetvédőinek. A 2016-ig lezajlott Helicon LIFE projekt pozitív eredményeinek köszönhetően most már 

Kelet-Magyarországról az egész térségre, (öt országra) kiterjesztve folytatódik a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület által koordinált munka. Az új, PannonEagle LIFE elnevezésű projekt 2022-ig 

igyekszik most már az egész populáció vonatkozásában a mérgezéseket felderíteni, visszaszorítani és hosszú 

távon megelőzni. 

Bővebben 

    Impozáns madarunk, a túzok.                                   Repülő parlagi sas.  

    Horváth Tibor és Motkó Béla fotója                             Dr. Horvát Márton projektvezető fotója 

 
 

 

 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/nyero-helyzetben-a-tuzok.html
http://lifepalyazatok.eu/kozosen-a-parlagi-sasert.html
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Beharangozó 

2018. tavaszán LIFE információs napot, valamint tréningeket rendezünk. Az események pontos helyszínéről, 

időpontjáról és a tervezett programokról következő hírlevelünkben (2018. első negyedév) értesítjük. 

 

 

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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