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Program LIFE Programme

Pályázat megnevezése
(magyar) LIFE Környezet- és erőforrás-hatékonyság

Pályázat megnevezése (angol) LIFE Environment & Resource Efficiency

Általános információk

Célok

A LIFE Környezet- és erőforrás-hatékonyság fő célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unió
környezetvédelmi  politikájának  és  jogalkotásának  megvalósításához,  aktualizálásához  és
fejlesztéséhez, beleértve a környezetvédelem egyéb politikákba történő integrálását, ezzel is
támogatva a fenntartható fejlődést.  Emellett az egyes finanszírozott akcióknak rendelkezniük
kell  európai  hozzáadott  értékkel  és  ki  kell  egészíteniük  azokat  az  akciókat,  amelyek
finanszírozására más Európai Uniós alapok terhére történik a 2014-2020 közötti időszakban.

A Környezet- és erőforrás-hatékonyság kiemelt terület az alábbiakra fókuszál:

környezeti  kihívásokkal  kapcsolatos  politikák vagy irányítási  megközelítések,  legjobb
gyakorlatok  és  megoldások  kidolgozása,  vizsgálata  és  bemutatása,  valamint  az
erőforrás- hatékonysággal kapcsolatos szakpolitika és jogalkotás támogatása, beleértve
„Az erőforrás- hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című dokumentumot.
tudásbázis  fejlesztése  az  Unió  környezetvédelmi  politikájának  és  jogalkotásának
fejlesztése,  megvalósítása,  értékelése  és  monitoringja  érdekében,  és  azoknak  a
tényezőknek,  terheléseknek  és  válaszoknak  az  értékelése  és  nyomon  követése
érdekében,  amelyek  az  Unión  belül  és  azon  kívül  hatással  vannak  a  környezetre.

Támogatott tevékenységek Demonstrációs és kísérleti projektek.

Kedvezményezett
• állami szerv;
• magánvállalat;
• civil szervezet.

Részvételi forma Választható

Konzorcium -

Pénzügyi információk



Teljes keret 1243,81 millió EUR a környezetvédelmi alprogram
költségvetésére.

Támogatási intenzitás 55-75%

Támogatási forma Vissza nem térítendő

Előfinanszírozás A támogatási összeg 30%-a szerződéskötés után

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazási költségek
• tartós áruk értékcsökkenése
• felszerelési tárgyak és/vagy infrastruktúra bérleti díja, ára
• fogyóeszközök és készletek
• egyéb költségek (fordítás, audit, disszemináció)
• alvállalkozói költségek
• nem visszaigényelhető (ÁFA)
• földvásárlás/bérlés

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők

Felhívás közzététele 2018. április

Benyújtási határidő

Projektkoncepció benyújtási határideje: 2018. június
12.
Amennyiben az előválogatás során a pályázatot
kidolgozhatónak értékelte az EASME, a teljes pályázat
kidolgozására nyitva álló határidő (benyújtási
határidő): 2019.01.31.

Benyújtás Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Támogató döntés 2019. április-június

Szerződéskötés 2019. július-október

Projekt megkezdése 2019. július 1.

Megvalósítás 24-60 hónap

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

