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 Egy tagállam egy projekt benyújtására jogosult 

 100 %-os finanszírozás 
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 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! 



Pályázat-értékelési szempontok 
 

• Technikai és pénzügyi koherencia és minőség: 
Technikai koherencia és minőség 

Pénzügyi koherencia és minőség  

• Uniós hozzáadott érték: 
A LIFE Környezetvédelem alprogramja kiemelt területeinek konkrét célkitűzéseihez 
való hozzájárulás mértéke és minősége 

Fenntarthatóság  

• Plusz pontok: 
Hozzájárulás a projekttémákhoz 

Szinergiák  

Transznacionalitás  

 



Technikai koherencia és minőség (10/20 pont) 

 • Technikai koherencia: a projekt tervezett fellépései 
megfelelő és megvalósítható intézkedések a projekt 
tervezett termékei és eredményei szempontjából. Sem a 
fellépések, sem a tervezett termékek és eredmények nem 
lehetnek ellentétesek a LIFE program célkitűzéseivel.  

• Technikai minőség: a projekt fellépéseinek a maximális 
hatékonyságra és eredményességre kell törekedniük a 
tervezett termékek és eredmények vonatkozásában.  

• A projekt fellépéseit megfelelően kell megtervezni, és 
egyértelműen kell ismertetni.  

• Csak a technikailag és pénzügyileg koherens fellépések 
értékelhetők egyéb szempontok szerint is! 



Pénzügyi koherencia és minőség (10/20 pont) 

 • A kedvezményezettek és a társfinanszírozók 
pénzügyi hozzájárulásai, a tervezett 
költségvetés. Fontos, hogy ezek a tervezett 
fellépésekkel és az alkalmazandó szabályokkal 
összeegyeztethetők legyenek!  

• A tervezett megközelítés költséghatékonysága és 
ár-érték aránya kerül elbírálásra e kritérium 
értelmében. 

• A költségvetésnek átláthatónak kell lennie, vagyis 
a költségvetési tételek ismertetésének 
kellőképpen részletesnek kell lennie.  



A LIFE környezeti alprogram prioritási területeinek 
speciális célkitűzéseihez való hozzájárulás 

mértéke és minősége (10/20 pont) 
 • A projekt milyen mértékben és minőségben 

járul hozzá a LIFE rendelet 11. cikkének 
konkrét célkitűzéseihez (hatás),  

• illetve mekkora a fellépések által a projekt 
végén várhatóan kifejtett hatás a projekt 
kezdetén becsült vagy mért állapothoz 
képest.  

• Emellett figyelembe veszi a projekt fellépései 
által várhatóan befolyásolt területi, társadalmi 
és politikai kontextusok relevanciáját.  



LIFE Rendelet 11. cikkéből: A Környezetvédelem alprogramnak a Természet és 
biológiai sokféleség kiemelt területhez tartozó konkrét célkitűzései különösen 
a következők: 
a) a természettel és a biológiai sokféleség kérdésével kapcsolatos uniós 

szakpolitika és jogszabályok kidolgozásának és végrehajtásának 
elősegítése, többek között a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia, valamint a 2009/147/EK és a 92/43/EGK 
irányelv vonatkozásában, különösen koncepciók, bevált gyakorlatok és 
megoldások alkalmazása, kidolgozása, vizsgálata és demonstrációja 
révén;  

b) a 92/43/EGK irányelv 3. cikke alapján létrehozott Natura 2000 hálózat 
továbbfejlesztésének, működtetésének és kezelésének, különösen az 
említett irányelv 8. cikke alapján elkészített, priorizált intézkedési 
tervekhez szükséges integrált megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és demonstrációjának a támogatása;  

c) a természettel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok kidolgozásához, végrehajtásához, 
felméréséhez, monitoringjához és értékeléséhez, valamint az Unión 
belül és kívül a természetet és a biológiai sokféleséget érintő tényezők, 
terhelések és válaszlépések felméréséhez és monitoringjához szükséges 
tudásalap javítása. 

A LIFE környezeti alprogram prioritási területeinek speciális célkitűzéseihez 
való hozzájárulás mértéke és minősége (10/20 pont) 



• A várt hatásokat úgy kell meghatározni, hogy figyelembe kell venni a 
vonatkozó projektszintű mutatókat és mérési egységeket, amiről a 
projektnek jelentést kell készítenie a LIFE kulcsfontosságú projektszintű 
mutatói vonatkozásában erre a célra létrehozott adatbázisban ((A LIFE 
projektek kulcsfontosságú projekt szintű mutatói/indikátorok (KPI) erre a 
célra létrehozott adatbázisa: 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/doc
uments/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf 
– Ezek a Természet és biodiverzitás pályázatok esetében:  

 7.1 Ökoszisztéma-értékelés 
 7.2 Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése 
 7.3 Természetes és természetközeli élőhelyek 
 7.4 Vadon élő fajok 
 7.5 Veszélyek - Inváziós idegen fajok (IAS) vagy más fenyegetések).  
Ezért például a LIFE Természet és biológiai sokféleség kiemelt területéhez 
kapcsolódó pályázatokat az alapján kell értékelni, hogy várhatóan milyen 
hatást gyakorolnak az élőhelyek szerkezetére és működésére, a fajok 
állapotára és/vagy az ökoszisztémák ökológiai állapotára és az 
ökoszisztéma- szolgáltatások állapotára. A projekt várható hatásait 
indikátorok segítségével kell kifejezni.  

A LIFE környezeti alprogram prioritási területeinek speciális 
célkitűzéseihez való hozzájárulás mértéke és minősége (10/20 
pont) 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf


Fenntarthatóság (8/15 pont) 

 • Fenntarthatóság: a projekt eredményei középtávon és 
hosszú távon a megvalósítás után is fenntarthatók 
folytatáson, megismételhetőségen vagy átadhatóságon 
keresztül. 

• Folytatás: a projektben alkalmazott megoldásoknak a 
projektben érintett felek általi további használatát jelenti 
a projekt futamideje után, de a használat köre földrajzi 
szempontból tovább szélesíthető.  

• Megismételhetőség: a projekt során alkalmazott 
megoldások ismét használhatók ugyanúgy és ugyanabból 
a célból más szervek/ágazatok által a projekt futamideje 
során vagy azt követően.  

• Átadás: a projekt során alkalmazott megoldások 
használhatók más módon vagy más célok vonatkozásában 
ugyanazon vagy más szervek/ágazatok által a projekt 
futamideje során vagy azt követően.  



Fenntarthatóság (8/15 pont) 

• Az eredmények fenntarthatóságához olyan stratégiára van szükség, amelynek 
keretében meg lehet sokszorozni a projekt során alkalmazott megoldások hatásait, 
és szélesebb körű felhasználásra lehet ösztönözni, valamint a projekt futamideje 
alatt és/vagy a LIFE projekt vége után rövid vagy középtávon kritikus tömeget lehet 
elérni.  

• A pályázóknak egyértelműen és hihetően ismertetniük kell az ennek biztosítására 
tervezett stratégiát és intézkedéseket, beleértve az alábbiakkal kapcsolatos 
magyarázatot:  

 — várhatóan hogyan tarthatók fenn a megoldások projektszinten a projekt 
 futamidejét  követően, beleértve a kapcsolódó hosszú távú társadalmi 
 és gazdasági hatásokat,  
 — mennyire lenne szükséges vagy hasznos a megoldások kiterjesztése, 
 megismétlése vagy  átadása szempontjából a további állami 
 támogatás,  többek között innovatív pénzügyi  eszközök révén 
 nyújtott kölcsönök  formájában, és  
 — különösen a kereskedelmi szereplőket vagy az értékláncok mentén 
 elhelyezkedő  szereplőket érintő projektek esetében mennyire várható, 
 hogy ezek a megoldások a projekt  futamideje alatt elérik vagy megőrzik 
 „pénzügyi érettségüket” („befektetésre való 
 felkészültség”/„bankképesség”).  

 



• A Természet és biodiverzitás kiemelt területek alá tartozó 
pályázatok 10 pontot kapnak, ha teljes mértékben megfelelnek 
az egyik projekt témájának. 

 

Hozzájárulás a projekt témáihoz (max. 10 
pont) 



Szinergiák (max.15 pont) 
• Többcélúság: a pályázat nem csak a projekt fő környezeti cselekvési 

céljainak elérését tervezi, hanem más célok elérésére is törekszik (pl. jobb 
hulladékgazdálkodás és társadalmi integráció).  

• Integráció / komplementaritás (a többcélúsággal együtt max. 8 pont): 
miközben a pályázat konkrét környezetvédelmi kérdésekre összpontosít – 
hatékonyabban integrálja más szakpolitikai területekbe ezeket a konkrét 
környezetvédelmi célkitűzéseket, és/vagy eléri, hogy ezek kiegészítsék 
egymást, és így szinergiákat hoz létre más uniós szakpolitikák 
célkitűzéseivel.  

• Zöld közbeszerzés vállalása (1 pont): 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

• Ökocímke (1 pont): hivatalosan elismert ökocímkézési rendszerek, például 
az EU Ecolabel (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-
products-and-services.html) termékek és / vagy szolgáltatások előnyben 
részesítése egy átlátható mechanizmuson keresztül 

• EU-kutatási eredményeinek alkalmazása (1 pont): a pályázat a Horizont 
2020 vagy korábbi keretprogramok által finanszírozott releváns kutatási és 
innovációs projektek eredményeinek felhasználását tervezi, és bizonyítja a 
projekt általi felhasználás hozzáadott értékét. 



Transznacionalitás (max. 4 pont) 

 

• Azokat a pályázatokat előnyben kell részesíteni, ahol a 
tagállamok közötti transznacionális együttműködés 
elengedhetetlen a projekt célkitűzéseinek eléréséhez, 
és amennyiben elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a 
transznacionális megközelítés hozzáadott értékére.  

• Csak a tagállamok közötti együttműködés, valamint a 
LIFE-programban részt vevő tagállamok és harmadik 
országok közötti együttműködés a LIFE-rendelet 5. 
cikke értelmében. Az Európai Unión kívüli vagy a 
tengerentúli országokban és területeken folytatott 
tevékenységek - a LIFE-rendelet 6. cikkében előírtak 
szerint lehetségesek – de nem járnak további pontokkal 
az odaítélési kritérium alapján. 



  
Odaítélési kritériumok 

Minimálisan 
elégséges pontszám 

Maximális pontszám 

Technikai és pénzügyi koherencia és minőség     

1 Technikai koherencia és minőség 10 20 

2 Pénzügyi koherencia és minőség (ár-érték arány) 10 20 

Uniós hozzáadott érték:     

3 
A LIFE környezeti alprogram prioritási területeinek 
speciális célkitűzéseihez való hozzájárulás mértéke és 
minősége 

10 20 

4 Fenntarthatóság (folytatás, másolás, átültetés) 8 15 

  Minimálisan elégséges pontszám összesen 50*   

  Plusz pontok 

5 Hozzájárulás a projekttémákhoz − 10 

6 

Szinergiák (beleértve a többcélúságot és az integrációt / 
komplementaritást (maximálisan 8 pont), a zöld 
közbeszerzést (maximálisan 1 pont), az ökocímkét 
(maximálisan 1 pont) és az EU-kutatási eredményeinek 
alkalmazását (maximálisan 1 pont)                                                                                            
Transznacionalitás (legfeljebb 4 pont) 

− 15 

  Maximális pontszám   100 
*A pályázatnak minden egyes kritérium esetében legalább a minimális pontszámot, összesen pedig legalább 50 pontot kell 
elérnie. 

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&uri=CELEX:32018D0210 



Projektindikátorok 

• http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_20
20/monitoring.htm 

• http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_20
20/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf 
– Ezek a Természet és biodiverzitás pályázatok esetében:  

 7.1 Ökoszisztéma-értékelés 
 7.2 Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése 
 7.3 Természetes és fél-természetes élőhelyek 
 7.4 Vadon élő fajok 
 7.5 Veszélyek - Inváziós idegen fajok (IAS) vagy más 
 fenyegetések).  
• Az értékeket (%-osan is) a projekt kezdeti és befejező állapotára, 

valamint a projekt végét követően 5 évvel is mérni kell. 



A pályázatok benyújtásához sok sikert 
kívánok! 

Elérhetőségek: 
 
Demeter András 
+361/795-2413 
andras.demeter@fm.gov.hu, 
lifenature@fm.gov.hu, 

 
www.lifepalyazatok.eu 
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