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Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke az i-REXFO elnevezésű projekt egyik magyar 

tagjaként a katasztrofális méretet öltő élelmiszer-hulladék csökkentésére keres megoldásokat 

 

 

 

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. 

 

 

LIFE-hírek 

 

Megjelentek a LIFE program 2018-as évi pályázati felhívásai! 

Ebben az évben közel 400 millió eurót hívhatnak le a pályázók a LIFE-forrásokon keresztül az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre, illetve a természet és a környezet védelmére irányuló projektekhez. 

A pályázati felhívásokról további információk megtekintéséhez, illetve a pályázati csomagok letöltéséhez 

kattintson ide. 

 

http://lifepalyazatok.eu/
http://lifepalyazatok.eu/megjelentek-a-life-program-2018-as-evi-palyazati-felhivasai.html
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LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 

 

Elkészült a II. LIFE CLIMA Kisokos! 

A LIFE Klímapolitikai Csapat közreadta a 2018. év második LIFE CLIMA Kisokosát. A 14 oldalas anyagban 

összegyűjtésre kerültek azok az alapvető fontosságú információk, határidők és javaslatok, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek egy sikeres LIFE pályázathoz az éghajlat-politika alprogramban. 

Az alábbi fejezeteket találja a Kisokosban: 

 Melyek a LIFE 2018-2020-as munkaprogram legfontosabb újításai éghajlat-politikai szempontból? 

 Hogyan alakulnak a LIFE Éghajlat-politika alprogram kiemelt területeinek prioritásai és a támogatási 

összegek 2018-ban? 

 Melyek voltak a magyar LIFE pályázók részéről leggyakrabban felmerülő kérdések az elmúlt 2 

hónapban és mik ezekre a válaszok? 

 Miről lesz szó a VII. LIFE Klímapolitikai Tréningen és hol tudok regisztrálni az eseményre? 

 Milyen tanulságokkal szolgált a magyar LIFE csapat és a pályázók számára a 2018. február 1. és 2. 

között Zágrábban megrendezett LIFE nemzeti kapcsolattartói találkozó és információs nap? 

 Milyen menetrendet érdemes követnem, ha 2018 szeptemberében LIFE pályázatot szeretnék 

benyújtani? 

 Milyen eseményeken bővíthetem a LIFE pályázatokkal kapcsolatos tudásomat? 

 Hogyan léphetek kapcsolatba a LIFE Klímapolitikai Csapattal?   

A II. LIFE CLIMA Kisokos itt érhető el. 

 

Megjelent a LIFE Természetvédelmi kisokos! 

Megjelent a LIFE Természetvédelmi Csapatának 2018. évi kisokosa. A 17 oldalas dokumentum minden 

olyan alapvető információt tartalmaz, mely szükséges az idei, természetvédelmi LIFE pályázatok 

benyújtásához. 

A Kisokosban az alábbi témakörökről olvashatnak: 

 az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi célkitűzései; 

 a LIFE Környezetvédelem alprogram Természet és biodiverzitás kiemelt területének célkitűzései; 

 a LIFE Környezetvédelem alprogram 2018. évtől érvényes természetvédelmi prioritási témái; 

 a LIFE pályázat benyújtásával kapcsolatos újdonságok, határidők, események 2018-ban; 

 a LIFE pályázat és koncepció 2018. évtől érvényes értékelési szempontjai; 

 a LIFE Természetvédelmi Csapat elérhetősége. 

A LIFE Természetvédelmi kisokos itt érhető el. 

 

LIFE partnerség itthon és külföldről 
A LIFE pályázatok egyik sajátossága, hogy nincs megkötés a partnerségek kialakítására vonatkozóan. 
Lehetőségünk van egyedüli résztvevő szervezetként is benyújtani pályázatunkat, de legtöbb esetben 
célszerű konzorciumot kialakítani a megvalósítandó projekt hatékonyabb végrehajtása érdekében. 

Cikkünkben összeszedtük a partnerségekkel kapcsolatos legfontosabb információkat, valamint az elérhető 
külföldi partnerkereső adatbázisokat.  
Bővebben 

 
10 hasznos tanács a LIFE „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” kiemelt területen pályázó 
szervezeteknek 
2018. március 14-15-én Brüsszelben került megrendezésre a LIFE nemzeti kapcsolattartók (NCP-k) éves 

képzése. A tréning programjában az NCP-k gyakorlott LIFE pályázati értékelők segítségével interaktív 
munkacsoportokban ismerkedhettek meg a pályázatértékelés módszertanával, amely tudást a későbbiekben 
a hazai pályázók rendelkezésére bocsáthatják. Az elmúlt évek értékelői tapasztalata az, hogy uniós szinten 
az alkalmazkodási (adaptációs) pályázatok átlagos színvonala messze elmarad az ugyanezen időszakban 

beadott kibocsátáscsökkentési (mitigációs) pályázatok színvonalától, ezért az Európai Bizottság Kkv-ügyi 
Végrehajtó Ügynökségének (EASME) munkatársai az értékelési feladathoz egy alkalmazkodási 
mintaprojektet választottak. A „10 jó tanács” - összeállítás a mintaprojekt erősségeire és gyengeségeire 
hivatkozva kíván hasznos tanulságokat megosztani a hazai potenciális pályázókkal. 
Bővebben 

http://lifepalyazatok.eu/elkeszult-a-ii-life-clima-kisokos.html
http://lifepalyazatok.eu/megjelent-a-life-termeszetvedelmi-kisokos.html
http://lifepalyazatok.eu/life-partnerseg-itthon-es-kulfoldrol.html
http://lifepalyazatok.eu/10-hasznos-tanacs-a-life-alkalmazkodas-az-eghajlatvaltozashoz-kiemelt-teruleten-palyazo-szervezeteknek.html
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Beszámolók 

Sikeresen lezajlottak 2018. első LIFE tréningjei. 

LIFE Pályázói igények szerinti természetvédelmi tréning 

A rendezvény mintegy 50 résztvevő közreműködésével február 20-21-én zajlott le Kecskemét és Lakitelek 

helyszíneken a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szervezésében. A tréning fő 

célja a LIFE pályázati program ismertetése és a környezetvédelmi alprogram részeként a „Természet és 

biodiverzitás” kiemelt területhez tartozó pályázatok beadásának elősegítése. 

Bővebben 

III. LIFE környezetvédelmi tréning 

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. március 20-án tartotta az idei év első LIFE környezetvédelmi 

tematikus tréningjét Darányi Ignác termében, mely „A LIFE Környezetvédelem Alprogram újdonságai a 

2018. évtől” címet viselte. A tréning célja a 2017 novemberében elfogadásra került 2018–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves LIFE munkaprogram által bevezetett újítások ismertetése, valamint a környezetvédelmi 

pályázati lehetőségek bemutatása volt. 

Bővebben 

VII. LIFE klímapolitikai tréning 

2018. április 10-én 35 fő részvételével került megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a VII. 

Klímapolitikai Tréning. A LIFE Klímapolitikai Csapat eddig megtartott tréningjeivel sikerült megalapozni a 

potenciális magyar pályázók ismereteit a LIFE Éghajlat-politika Alprogrammal, valamint az uniós és a hazai 

klímapolitikai célokkal kapcsolatban. A VII. tréningen a résztvevők előadásokat hallhattak a 2018-tól 

érvényes új értékelői szempontrendszerről, különös tekintettel a szakmai és pénzügyi koherenciára, az 

európai uniós hozzáadott értékre, és a piacközeliségre való tekintettel. 

Bővebben 

Beharangozók 

LIFE INFONAP 2018 – 2018. május 10. 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2018. május 10-én szervezi meg a LIFE INFONAP 2018 című 

rendezvényt a dobogókői Walden Hotelben (2099 Pilisszentkereszt Dobogókő, Fény u. 1.), melyre szeretettel 

várjuk Önt és kollégáját. 

A LIFE INFONAP 2018 részletes programja itt tekinthető meg. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2018. május 3-ig ide kattintva szíveskedjen jelezni! 

 

LIFE Természetvédelmi Tréning – 2018. május 15.  

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. május 15-én rendezi meg IV. LIFE Természetvédelmi tréningjét 

Budapesten, a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 

11.). A tréningen az új pályázatbenyújtási módszertan ismertetésén túl  sikeres természetvédelmi 

pályázatok mutatkoznak be és gyakorlati tanácsokat is kapnak az érdeklődők a pályázatírás és 

projektmegvalósítás terén. 

 

LIFE Környezetvédelmi Tréning – 2018. május 24.  

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. május 24-én szervezi meg soron következő LIFE tematikus 

környezetvédelmi tréningjét, melynek helyszíne: Budapest, Báthory utca 10. fsz. konferenciaterem. A 

képzés fő célja, hogy részletes áttekintéssel segítséget nyújtson szakmai, adminisztratív, valamint pénzügyi 

szempontból a június 12-ig benyújtandó LIFE projektkoncepciók sikeres kialakításához. Szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt az eseményen! 

 

LIFE pályázatíró tréning 2018 – 2018. május 31. 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2018. május 10-én szervezi meg a LIFE INFONAP 2018 című 

rendezvényt a dobogókői Walden Hotelben (2099 Pilisszentkereszt Dobogókő, Fény u. 1.), melyre szeretettel 

várjuk Önt és kollégáját. 

A LIFE pályázatíró tréning 2018 részletes programja itt tekinthető meg. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2018. május 24-ig ide kattintva szíveskedjen jelezni. 

http://lifepalyazatok.eu/beszamolo-a-life-palyazoi-igenyek-szerinti-termeszetvedelmi-treningrol.html
http://lifepalyazatok.eu/sikeresen-lezajlott-a-foldmuvelesugyi-miniszterium-2018-evi-elso-kornyezetvedelmi-life-treningje.html
http://lifepalyazatok.eu/kl-mapalyazat-pontrol-pontra-beszamolo-a-vii-kl-mapolitika-treningrol.html
http://lifepalyazatok.eu/admin/data/file/20180409/life-infonap-2018_program-final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqy7VksCQL4FtwVAzC2oIsmYtIz5mavDvxGP_7E-TkGmAXMw/viewform
http://lifepalyazatok.eu/admin/data/file/20180423/life-palyazatiro-trening-2018_program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Co7dPwP2NpfdmaW4NWtwiNTStjZyfd4f9azrT_CjRv0acw/viewform?usp=sf_link
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Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 

 

Megoldások az élelmiszer-felesleg csökkentésére 

Az élelmiszer-felesleg karitatív célú szelektálásának, valamint a visszamaradt veszteség biogázerőművekben 

való hasznosításának folyamatát dolgozzák ki az i-REXFO elnevezésű projektben, amelynek magyar tagja a 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Biogáz Unió Zrt. Az olasz vezetésű konzorcium célja, hogy 

megoldásokat dolgozzon ki a katasztrofális méretet öltő élelmiszer-hulladék csökkentésére. 

Bővebben 

 

Önkéntes kezdeményezés a Pó folyó jövőjéért  

VisPO – LIFE Előkészítő projekt magyar részvétellel 

2018 januárjában kezdődött el a VisPO megvalósítása az olasz Legambiente környezetvédelmi egyesület 

irányításával, az Arpa (Piemonti Regionális Környezetvédelmi Ügynökség) és az Európai Kutató Intézet 

magyarországi szervezetével (ERI Hungary). A projekt célja, hogy az olasz Pó, valamint a Duna folyók 

medrében és partján megvalósuló hulladékgyűjtési akciók keretében tudatosítsa a fiatalokban a folyóvizek 

és környékük tisztán tartásának fontosságát. A projekt önkéntesek aktív közreműködésére számít, akik az 

ESC (European Solidarity Corps - Európai Szolidaritási Testület) honlapon regisztrálva jelentkezhetnek, 

továbbá helyi klubok, civil szervezetek is kivehetik a részüket a sport és környezetvédelem 

összekapcsolódására épülő VisPo társadalmi tevékenységeiben. 

Bővebben 
 

Maradék nélkül immár a gyerekeknek is! 

2018. március 21-én hivatalosan is kezdetét vette a LIFE program keretében finanszírozott „Maradék nélkül” 

projekt iskolai programja. A program részeként létrehozott ismeretterjesztő kiadvány olyan, gyerekek 

számára is könnyen befogadható ismeretanyagot sorakoztat fel, amely alkalmazásával saját háztartásukban 

is csökkenthető az élelmiszerpazarlás mértéke. 

Bővebben 

 

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 

lifeclimate@nfm.gov.hu 

 

PÉNZÜGY 

KARSAINÉ Haris Hajnalka 

E-mail: info@lifepalyazatok.eu 

haris.hajnalka@mfk.gov.hu 

http://lifepalyazatok.eu/megoldasok-az-elelmiszer-felesleg-csokkentesere.html
http://lifepalyazatok.eu/life-elokeszito-projekt-magyar-reszvetellel-vispo.html
http://lifepalyazatok.eu/maradek-nelkul-immar-a-gyerekeknek-is.html
mailto:eszter.judit.novak@fm.gov.hu
mailto:lifenature@fm.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@nfm.gov.hu
mailto:lifeclimate@nfm.gov.hu
mailto:info@lifepalyazatok.eu

