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TARTALOM

LIFE 2014-2020 program célkitűzés és felépítés néhány 
pontban

Projektek végrehajtásával kapcsolatos néhány tudnivaló a 
külső monitorok tapasztalatai szempontjából

Új szempontok 

„Close to Market” (C2M)

Kétlépcsős pályázati rendszer

Pályázatírás néhány buktatója  



Hozzájárul:
Az EU környezetvédelmi és 
klíma politikája és jogszabályi 
rendszere megvalósításához,
aktualizálásához és 
fejlesztéséhez

L’Instrument Financier pour l’Environnement

LIFE ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEK



LIFE – EGYKOR ÉS MOST

LIFE 1992-2013: több, mint 4700 projekt
az alábbi területeken:

 Természetvédelem & biodiverzitás

 Egyéb környezetvédelmi szektorok és irányítás  

 Környezetvédelmi információ

LIFE 2014 - 2020, két alprogram: 

 Környezetvédelem

 Klíma akciók



MIT IS FINANSZÍROZ A

LIFE PROGRAM?



KI MIT IS CSINÁL A LIFE
PROGRAMON BELÜL?



THE EXTERNAL MONITORING TEAM



A LIFE PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁVAL

KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK ÉS A MONITORING

LÁTOGATÁSOK TAPASZTALATAI A KÜLSŐ

ELLENŐRÖK SZEMÉVEL

Dr. Kocsis-Kupper Zsuzsanna
Kovács András
Heilmann Diana

Külső Ellenőrzőcsoport/HU
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A KÜLSŐ ELLENŐRZŐCSOPORT

(EXTERNAL MONITORING TEAM)  
Vonatkozó jogi háttér: Grant Agreement General Conditions., 
melynek értelmében a külső ellenőrző csoport  

Nyomon követi és értékeli a projektek végrehajtását a felmerült 
költségek függvényében de nem hoz döntést a Bizottság/EASME 
nevében.
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FŐ FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK

 LIFE program keretében támogatott projektek monitoringja

 A szabályokkal való összhang/megfelelés ellenőrzése –
adminisztrációs, pénzügyi, kommunikációs előrehaladás 
értékelése

 A projekt szakmai előrehaladásának ellenőrzése –
monitoring missions

 Jogszabályi hatás/vonatkozás 

 Platform megbeszélések szervezése
 Értékelések, tanulmányok készítése 



 NEEMO Kommunikációs Csoport:

 A projekt partnerek segítése a 
tevékenységek széleskörű 
bemutatásában (increase visibility of 
their activities)

 LIFE weboldal aktualizálása

 LIFE publikációk összeállítása

 Rendezvényeken való részvétel

 Honlap-összegző anyagok 
összeállítása

 Videók készítése

FŐ FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK



Op. 3. NEEMO Regionális 
Koordinátor

Európai Bizottság – EASME

LIFE Units (TDO, FDO)

DG CLIMA

Op. 2. NEEMO Központi csoport

NEEMO LIFE Monitorok                
(Szakmai Monitorok - TMOs)

Ernst & Young                                 

(Pénzügyi Monitorok -
FMOs)

LIFE 
Kedvezményezettek

Op. 4.
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A KÜLSŐ ELLENŐRZŐCSOPORT (EXTERNAL

MONITORING TEAM)  

Az ellenőrző csoport biztosítja tehát a 

 Kapcsolatot az európai bizottság és a kedvezményezettek 
között

 Tanácsadói és közvetítői szerepet tölt be, DE

 Az ellenőrzőcsoportnak nincs felhatalmazása a Bizottság 
nevében döntést hozni

 A többi szereplőre is érvényes titoktartási előírások 
vonatkoznak a csoport tagjaira. 
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PROJEKTMONITOROZÁS A GYAKORLATBAN
 Folyamatos konzultáció a kedvezményezettekkel

 Évente egyszeri projektlátogatás

 Jelentéstervezetek véleményezése

 Jelentések értékelése

 Módosítási kérelmek értékelése

 Egyéb, a projektek megvalósítását támogató feladatok 
(információs napok szervezése – de jelenleg a CAP 
projekt keretében történik ez a feladat, a projektek 
adatszolgáltatásának támogatása, LIFE PLATFORM nap 
szervezése)
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ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

Szakmai 
észrevételek



ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

 Grant Agreement – rugalmasság a megvalósítás 
során más programokhoz képest

 Tapasztalt és kevésbé tapasztalt koordináló és 
társkedvezményezettek

 Partneri kötelezettségek és lehetőségek

 A kedvezményezettek jogi felelőssége – 2013-tól az 
AB is felelősek jogi szempontból a végrehajtásáért

 Gyorsan változó jogi és intézményi környezet és 
belső szabályozások!
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SZAKMAI ÉSZREVÉTELEK

1. Előkészítő akciók

2. Földvásárlás/földbérlés

3. Konkrét természetvédelmi akciók (NAT)

4. A projekthatások monitorozása

5. Társadalmi tudatosság növelése és 
tájékoztatás az eredményekről

6. Projektmenedzsment és monitoring
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NÉHÁNY FONTOS TUDNIVALÓ A 2018-AS

FELHÍVÁS KAPCSÁN



FONTOSABB SAROKPONTOK

Mérhető eredmények fontossága

Az új EUs jogszabályi rendszer beépítése

Hosszú távú fenntarthatóság, megismételhetőség

Különös hangsúly a társadalmai tudatosság növelésen

EU hozzáadott érték fontossága



KÉT LÉPCSŐS PÁLYÁZÁSI RENDSZER



KICSIT BŐVEBBEN AZ ÚJ RENDSZERRŐL

Miért is? Okok…

Mit? Két lépcső….

Hogyan?

Mikor?



MIÉRT IS LETT BEVEZETVE? 

 A LIFE tradicionális projektek pályázási és 
értékelési rendszerének egyszerűsítése 
érdekében  

 Egyszerűbb folyamat& gyorsabb visszajelzés

 A csökkenő pályázási kedv kompenzálása  



Új egyszerűsített két-lépcsős rendszer

 Csak a környezetvédelmi alprogramnál

 Csak tradícionális projektek esetén

Hogyan is működik a két lépcsős rendszer?



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A KONCEPCIÓ ESETÉN

 A pályázat minősége: logika és érthetőség,
megvalósíthatóság és ár érték arány (max. 20 – passing score:
min 5)

 EU hozzáadott érték: a LIFE program prioritásokhoz való
hozzájárulás, várt hatás és projekt eredmények
fenntarthatósága (max. 30 – passing score: min 10)



INDICATIVE TIMETABLE : 
KÖRNYEZETVÉDELMI ALPROGRAM

Submission of concept note

End of January 2019              Submission of full e-proposal

June-September 2018           Evaluation of concept note

Timeline

October 2018 Invitation for full proposal

July 2019                                  Signature of grants 

12 June 2018 (tbc) 

Phases

Max 10 pages + high-level budget 



LIFE PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE:
BUKTATÓK



INGATAG ALAPOK

 Pontatlan probléma felvetés 

Melyek az adott specifikus kontextusban várható kihívások? 

Mi az ami már rendelkezésre áll és mi a projekt hozzáadott 
értéke?

 Rendelkezésre álló alapadatok pontos és precíz összegzése  
sokszor hiányos (kutatási eredmények, térképek, mérések 
stb.)



CÉLCSOPORTOK, STAKEHOLDEREK, 
NEM MEGFELELŐ KONZORCIUM

 Ki a leginkább érintett a probléma kapcsán? Ki lesz az 
eredmények felhasználója?  

 Helyi szervezetek be lettek vonva? Hogyan? Biztosítsuk a 
kulcsszereplők aktív részvételét a projektben.  (pl. OLD 
DRÁVA – horgász szervezet bevonása)

Szakértelmen alapuló konzorcium összeállítása fontos  



HOMÁLYOS VAGY NEHEZEN ÉRTELMEZHETŐ

KAPCSOLAT AZ AKCIÓK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK KÖZÖTT

 A megfelelő akciót választottuk ki a problémák 
ellensúlyozására/kezelésére? – Logikai keretrendszer 
használata  

 Egyértelmű és pontos megfogalmazása hogy ki csinál mit?  

 Eszközök/stratégiák/módszerek  konkrét kivitelezés 
szükséges

Nemzetközi/Határon átnyúló? 



HA A FENNTARTHATÓSÁG NEM

BIZTOSÍTOTT

Szakmai fenntarthatóság elemeit be kell építeni a 
pályázati anyagba 

 felelősségvállalások – Ki folytatja a munkát a 
projekt befejezését követően? Ki fogja hasznosítani 
a fejlesztett eszközöket, termékeket stb.?  

Pénzügyi fenntarthatóság



CSEKÉLY HATÁS/KIS EUS HOZZÁADOTT

ÉRTÉK

Milyen változásokat ért el a projekt?  

 Hozzáadott érték az EU számára: jogszabályok 
aktualizálása, új jogszabály, új termék a piacon, 
társadalmi viselkedés változás  

 Hatás jelzőszámai (Indicators of impact) – (de pl a 
képzésen részt vett emberek száma nem indikátor!)  

 Negatív hatás a környezet számára  



AZ EREDMÉNYEK REPLIKÁCIÓS VAGY TOVÁBBÍTÁSI

LEHETŐSÉGEI NINCSENEK KIDOLGOZVA

Másik szektorban vagy területen történő 
ismétlés  

 Szimpla stratégia vagy egy záró workshop 
nem elég  

 A projekt eredmények átültetése szükséges 
új szempontok szerint alkalmazva  

 A projektbe be kell építeni ezt a feladatot.  



„CLOSE TO MARKET” STRATÉGIA NINCS

KIDOLGOZVA

Megoldás/ ötlet korszerűsége, kutatás nem támogatott 
(csak ha bizonyítottan nagyon szükséges)  

A környezeti előnyök számszerűsítése szükséges  
Piaci pozicionálás/Üzleti alapokra helyezés már a 

projekten belül megkezdődhet  
Üzleti terv/engedélyek 



„CLOSE TO MARKET” PROJEKTEK



TOVÁBBI TIPPEK

 Intenzív kommunikáció: FB, Twitter, web

 Frissített eszközök: 

 http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/i
ndex.htm

 Indikátor adatbázis: http://life.idom.com/Auth/login

 NAT adatbázis:

 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/pl
atform/webdata/index_en.htm

 Application Webpage 
http://n2k.lifecommunity.eu/app_Login/
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2018 PLATFORM TALÁLKOZÓK

 LIFE Platform Meeting: Conserving the less visible part of 
biodiversity: how can we improve the conservation status of 
terrestrial invertebrates? Battleby, Perth, UK, 18-19 September
2018 

 LIFE Platform Meeting on Climate Change Mitigation in Energy
Intensive Industries, Utrecht, The Netherlands, 26-27 September
2018 

 LIFE Platform Meeting on Foodwaste, Budapest, Hungary, 8-9 
October 2018 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉST!

 Heilmann Diana (diana.heilmann@neemo.eu )
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