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I. A LIFE Éghajlat-politika alprogram 

(LIFE CLIMA)
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I. LIFE CLIMA – 2014 óta

Célkitűzések

•Uniós jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének
elősegítése

•Nemzeti, regionális és helyi cselekvési tervek és
intézkedések kidolgozása, felmérése, ellenőrzése

•Innovatív technológiák, rendszerek és módszerek
kifejlesztése és demonstrációja

•Az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tájékozottság,
tudásalap és tudatosság fejlesztése
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I. LIFE CLIMA – kiemelt területek

a) Az éghajlatváltozás mérséklése („mitigáció”)

Climate Change Mitigation (CCM)

b) Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz („adaptáció”) 

Climate Change Adaptation (CCA)

c) Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás („irányítás és

tájékoztatás”)

Climate Governance and Information (GIC)

Első lépésben el kell dönteni, 

hogy a három közül melyik kiemelt 

terület alatt valósul meg a pályázat!
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I. LIFE CLIMA – költségvetés 2018-2020

Az Éghajlat-politika alprogram költségvetése a 2018-2020-as időszakra:

413 millió €

Az előadás a LIFE Kapacitásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010)
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I. LIFE CLIMA - költségvetés 2018

Az Éghajlat-politika alprogram költségvetése a 2018. évi kiírás keretében

(hagyományos projektek): 48,7 millió €

CCM: 21,9 millió € - CCA: 20,8 millió € - GIC: 6 millió €

Az előadás a LIFE Kapacitásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010)
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II. A LIFE CLIMA újításai a 2018. évtől 
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II. A LIFE CLIMA újításai a 2018. évtől

1. Csökkenő támogatásintenzitás: 55%

2. Egyszerűsített jelentéstétel

3. Egyszerűsített pályázási procedúra

ENV alprogram: kétlépcsős pályázatértékelés

CLIMA alprogram: változatlan, egylépcsős pályázás!

3. CLIMA: kibővült a támogatható tevékenységek köre

Éves és többéves prioritási témák, policy update!

4. CLIMA: hangsúlyosabb a mitigációs terület támogatottsága

5. CLIMA: megváltozott pályázatértékelési szempontok
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III. Megváltozott értékelési szempontok
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Értékelési szempont
Min. 
pontszá
m

Max. 
pontszám

1. Technikai koherencia és minőség 10 20

2. Pénzügyi koherencia és minőség 10 20

3. Az Éghajlat-politika alprogramnak a LIFE rendeletben 
meghatározott mértéke és minősége  (14-16. cikk) 10 20

4. ÚJ – Fenntarthatóság (folytonosság, megismétlés, átültetés) 8 15

Minimum kötelező pontszám 50 -

Bónuszpontok: Uniós hozzáadott érték, Párizsi Megállapodáshoz való hozzájárulás

5a. ÚJ - Hozzájárulás a 2018-2020-as munkaprogram 4. 
fejezetében részletezett éghajlat-politikai célokhoz - 5

5b. A LIFE Éghajlat-politika alprogram éves prioritásaihoz való 
hozzájárulás - 5

6. Szinergiák és transznacionalitás - 15

Összesen 100
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III/a. A fenntarthatóság kiemelt szerepe
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A 4. számú értékelési szempont: 

Fenntarthatóság (folytonosság, megismétlés, átültetés) 

 Folytonosság (´continuation´): a projektben résztvevő

szervezetek a projektzárás után is alkalmazzák a projektidő alatt

alkalmazott módszereket/technológiát. Földrajzi terjeszkedés →

magasabb pontszám.

 Megismétlés (´replication´): más szervezetek/szektorok is

alkalmazzák a projekt által alkalmazott módszereket/technológiát a

projektidő alatt és után

 Átültetés (´transfer´): a projektben résztvevő ÉS más

szervezet/szektorok is alkalmazzák a projektben alkalmazott

módszereket/technológiát más megközelítésben és/vagy más

környezeti-éghajlati kihívások kezelésére
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A 4. számú értékelési szempont: 

Fenntarthatóság (folytonosság, megismétlés, átültetés)

 Max. pontszám: 15 (minimum kötelező pontszám: 8)

 Már nem elegendő, ha a tervezett akciók magukban hordozzák a

megismételhetőség lehetőségét

 Konkrét folytonossági, megismétlési, átültetési projektakciók

szükségesek már a projektidő alatt

 A projektakciók mellett konkrét folytonossági-megismétlési-

átültetési stratégiára is szüksége van a projekteknek

(projektakciók + After-LIFE Terv).

 Ambiciózus, de megvalósítható stratégia! Csak tudástranszfer és

networking nem elegendő.

 Best practice: LIFE Clim´Foot projekt

http://lifepalyazatok.eu/admin/data/file/20180412/vii_klimatrening_riesz_lorant_megismetles_climfo.pdf
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III/b. Nemzetközi és uniós éghajlat-politikai 

aktualitások átvétele



17

Bónuszpontok/5. számú értékelési szempont:

Szakpolitikai prioritások, éves és többéves prioritások

 Max. pontszám: 10 (5 pont – éves prioritások; 5 pont – többéves
prioritások

 Minimum kötelező pontszám: nincs

 A LIFE CLIMA dinamikusan követi a nemzetközi és uniós
klímapolitika aktualitásait

 Többéves prioritások = ´policy priorities´, a LIFE 2018-2020
többéves munkaprogram 4. fejezetében

 Éves prioritások = ´work areas´, az egyes többéves prioritások alatti
„munkaterületek” egy adott évben, az éves kiírási csomag pályázati
útmutatójában (´Application Guide´) a kiemelt területek leírásánál
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Szakpolitikai prioritások

Cselekvési irányok az éghajlatvédelemben

IRÁNYÍTÁS ÉS 

TÁJÉKOZTATÁS
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• Új globális, minden Részes Fél részére jogilag kötelező klímavédelmi egyezmény

• Kiotói Jegyzőkönyvet váltja fel, a tervek szerint a 2020-at követő időszakban

Szakpolitikai prioritások- nemzetközi klímapolitika

A Párizsi Megállapodás

A 2015. november 30. és december 12. között Párizsban megrendezett ENSZ 

Éghajlatváltozási Keretegyezménye Részes Feleinek 21. Konferenciáján (COP21) fogadta el 

195 ország

• Legfőbb célkitűzése, hogy a globális felmelegedés mértékét

legfeljebb 2 °C alatt tartsa, erőfeszítéseket téve arra, hogy az

a 1,5 °C-ot ne haladja meg.

• A Részes Felek által tett kibocsátás-csökkentés vállalások

betartása és azok 5 évenkénti felülvizsgálata
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•2020-as éghajlat- és energiapolitikai csomag

•2030-as éghajlat- és energiapolitikai keret

•2050-es célkitűzések

ALKALMAZKODÁS

•Az EU alkalmazkodási stratégiája

•Polgármesterek Klíma- és

Energiaügyi Szövetsége
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Szakpolitikai prioritások – az EU klímapolitikája
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III/c. Éves és többéves prioritási témák megjelenése
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Többéves prioritások - „mitigáció” (CCM)

1. ÜHG kibocsátás-csökkentés az EU ETS és ESD által le nem fedett

szektorokban: közlekedés, mezőgazdaság, építőipar,

földhasználat, földhasználat-változás, erdészet (LULUCF);

2. ÜHG elszámolás és kibocsátás-csökkentés a földhasználati

ágazatban;

3. ÜHG kibocsátás-csökkentéssel járó földművelési gyakorlatok;

4. ÜHG kibocsátás-csökkentés az energiaintenzív és magas ÜHG-

kibocsátással járó ipari ágazatokban;

5. F-gázok és ózonkárosító anyagok kibocsátáscsökkentése;

6. Az ÜHG-k hatósági szinten történő monitorozása és jelentése.
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(1) Közlekedés, 
mezőgazdaság, 
épületek, 
LULUCF

(2) 
Földhasználat 
– elszámolás, 
mitigáció

(3) 
Földmű
velési 
gyakorla
tok

(4) Energia-
intenzív iparágak 
(EII) és magas 
ÜHG kibocsátású 
iparágak

(5) F-gázok, 
ózonkárosító 
anyagok

(6) 
ÜHG 
monito
-ring

Földhasználat: CH4 mitigáció az 
állattenyésztésben, N2O mitigáció a 
műtrágya-használatban, CO2 mitigáció a 
földhasználatban, vizes élőhelyek és 
tőzeglápok 

Energiaintenzív 
iparágak (EII)

Az F-gáz 
alternatívák 
alkalmazása

Fenntartható erdőgazdálkodás és a 
szilárd biomassza lépcsőzetes 
felhasználása

Szénszivárgásnak 
kitett ágazatok

Szabványok 
nehézségeinek 
kiküszöbölése

Éves prioritások (munkaterületek) 2018 - „mitigáció” (CCM)
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Többéves prioritások - „adaptáció” (CCA)

1. Városok alkalmazkodása és területhasználati tervezés;

2. Ellenállóképes infrastruktúrák (kék és zöld infrastruktúrák,

ökoszisztéma-alapú megközelítések)

3. Fenntartható vízgazdálkodás – aszály, árvíz, partizóna

menedzsment;

4. Ellenállóképes mezőgazdaság, erdészet, turizmus (a hegyvidéki

területeken és a szigeteken is)

5. Az EU legkülső régióinak alkalmazkodása – felkészülés a

szélsőséges időjárási jelenségekre (part menti területek)
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Éves prioritások (munkaterületek) 2018 - „adaptáció” (CCA)

(1) Városi 
adaptáció

(2) 
Infrastruk-
túrák 
adaptációja

(3) Fenntartható 
vízgazdálkodás

(4) 
Mezőgazdaság, 
erdészet, 
turizmus

(5) Az EU 
legkülső régiói

Adaptációs 
kezdeményezé-
sek (Covenant of 
Mayors)

Határon átnyúló 
árvízvédelem

Erdőtüzek 
kockázatainak 
csökkentése

Sebezhetőségi 
felmérések, 
alkalmazkodási 
stratégiák

Városi adaptáció: 
vízgazd., energia, 
építőipar, 
egészségügy

Part menti 
területek határon 
átnyúló kezelése 
(delta)

Korai 
előrejelzési 
rendszerek

´Public-private´
adaptációs 
partnerségek

Ökoszisztéma-
megközelítések

Energiainfras-
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Többéves prioritások - „irányítás és tájékoztatás” (GIC)

1. 2030-as és/vagy 2050-es nemzeti éghajlat- és energia- és

energiapolitikai stratégiák kidolgozása;

2. Tudatosságnövelés, kibocsátás-csökkentési és erőforrás-

hatékonysági lépések a különböző ágazatokban;

3. Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) hatóságok

által történő értékelése;

4. Tudatosságnövelés és kapacitásépítés az F-gázokat kibocsátó

berendezések végfelhasználói körében és az értékesítési

láncokban

5. Az éghajlat-politika felmérése, nyomon követése, értékelése

6. Az éghajlati alkalmazkodással kapcsolatos tudatosságnövelés,

bevált gyakorlatok terjesztése
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Éves prioritások (munkaterületek) 2018 - „irányítás-tájékoztatás”

(1) 
2030/2050 
NEKT-ek

(2) Klímabarát, 
erőforrás-hat. 
ágazatok

(3) EU ETS 
hatósági 
értékelése

(4) F-gáz 
végfelhasz-
nálók, 
értékesítési 
láncok

(5) 
Klímapolitika 
monitoring, 
értékelés

(6) Adaptáció 
best practice

Földhasználati 
ágazat

Szakértői 
hálózatok

Klímabarát 
alternatívák

CO2 
kibocsátási 
adatok -
LULUCF

(Új) 
adaptációs 
mutatók & 
ellenőrzési 
rendszerek

Gépjárművek -
üzemanyag

Az adaptáció 
társadalmi-
gazdasági 
hatásai

Uniós pénzügyi 
szektor

Katasztrófa-
kockázat 
kezelés & 
adaptáció
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IV. „A siker kulcsa”

Mit néz meg először egy LIFE CLIMA 

pályázati értékelő?
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első látásra? Mit néz meg először az értékelő?

1. Hozzájárul a választott kiemelt terület célkitűzéseihez?

 LIFE rendelet 14, 15, 16. cikk

 CCM: van jelentős kibocsátás-csökkentési hatása?

 CCA: jelentős mértékben növeli az éghajlatváltozás káros

hatásaival szembeni ellenállóképességet?

 GIC: jelentős mértékben növeli az éghajlati kérdésekkel

kapcsolatos tudást, tudatosságot, stakeholder-együttműködést,

jobb irányítást, stb.?
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első látásra? Mit néz meg először az értékelő?

2. Beletartozik a 4 projekttípus valamelyikébe?

 Kísérleti: korábban sehol nem alkalmazott technikák vagy

módszerek

 Demonstrációs: a projekt adott környezetében új technikák,

módszerek, megközelítések (pl. földrajzi, ökológiai, társadalmi-

gazdasági kontextus)

 Bevált gyakorlati: korszerű és költséghatékony technikák,

módszerek és megközelítések a projekt speciális környezetének

figyelembe vételével

 Tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési: környezeti-

éghajlati információk megosztása, tudatosságnövelés
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első látásra? Mit néz meg először az értékelő?

3. Van uniós hozzáadott értéke?

 Végrehajt olyan akciót, amelyet egy uniós stratégia jelöl ki?

A projekteredmények fenntarthatóak? Átültethetőek más

szektorokba? Megismételhetőek más tagállamokban?

 Elég ambiciózusak a célkitűzések?

 Számszerű indikátorokkal alátámasztott az uniós hozzáadott

érték?



32

V. Pályázói menetrend 2018
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2018. évi indikatív menetrend

• A 2018. évi pályázati kiírás megjelenése: 

2018. április 18.

Várható LIFE rendezvények:

május 4.: EU LIFE Infónap (Brüsszel)

május 10.: Nemzeti LIFE Infónap (Dobogókő)

május 31.: LIFE Pályázatíró Tréning (Dobogókő)

• Várható nemzeti határidő (véleményezés, önerő-támogatási 

igény): 2018. július 2.

• Várható döntés LIFE CLIMA nemzeti önerő-támogatásról:

2018. augusztus
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2018. évi indikatív menetrend

• Beadási határidő (EASME): 2018. szeptember 12. 

• A beérkező pályázatok értékelése, felülvizsgálata (EASME): 

2018. szeptember – 2019. május

•A támogatási szerződések aláírása: 2019. június-július

•A projektek elindításának legkorábbi időpontja: 

2019. június (szeptember-október)
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A LIFE Klímapolitikai Csapat

Dr. Botos Barbara, főosztályvezető, Klímapolitikai Főosztály

Koczóh Levente, referens, Hazai Klímapolitikai Osztály



37

További NFM klímapolitikával és a LIFE programmal kapcsolatos oldalak

Az előadás a LIFE Kapacitásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010)

• Klímapolitika Facebook oldal: https://www.facebook.com/klimapolitika/

• Magyar LIFE Twitter partnerkereső: https://twitter.com/hu_ncp

Egyéb pályázatok, pénzügyi lehetőségek:                    NFM Klímapolitikai Hírlevél

klimafinanszirozas@nfm.gov.hu
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Hasznos linkek

 A Párizsi Megállapodás

 EU 2020 éghajlat- és energiapolitikai csomag

 EU 2030 éghajlat- és energiapolitikai keret

 Megújuló Energia Irányelv - 2009/28/EK

 Energiahatékonysági Irányelv - 2012/27/EU

 Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS irányelv - 2003/87/EK,  

kiegészítve az azt módosító 2017/2392 rendelettel). 

 Erőfeszítés-megosztási Határozat (2009/406/EK határozat.)

 „F-gáz” rendelet - 517/2014/EU

 Az EU alkalmazkodási stratégiája

 Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant of Mayors)

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_hu
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357765833&uri=CELEX:02009L0028-20151005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357844297&uri=CELEX:02012L0027-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357477146&uri=CELEX:02003L0087-20151029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357605600&uri=CELEX:32017R2392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516357945285&uri=CELEX:02009D0406-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516358136372&uri=CELEX:32014R0517
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://www.covenantofmayors.eu/
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Köszönöm a figyelmet!

További információk

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm 

http://www.lifepalyazatok.eu/    

LIFE Klímapolitikai Csapat

lifeclimate@nfm.gov.hu 


