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„KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK”

• LIFE Rendelet kiemelt területek, általános célkitűzések

• 2014-2017 Többéves Munkaprogram    projekttémák

• Pályázati útmutató

• Értékelési útmutató

• Támogatási szerződés minta

• Pénzügyi és adminisztratív útmutató

• LIFE honlap: projekt adatbázis

• FAQ

• Korábbi pályázati értékelés, ha van

+ projektkoncepció (1. lépcső) értékelése



PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE

I. Nyitó szakasz

II. Szakmai értékelés: minimum 55 pont a 100-ból

III. Elszámolhatósági szabályoknak való megfelelés vizsgálata

IV. Elfogadás/kizárás 

V. Pénzügyi szempontú megfelelőség vizsgálata



I. „OPENING PHASE”

1) Határidő

várhatóan 2019. január vége

pontos dátum a projektkoncepció (1. lépcső) elfogadásáról és a 

teljes pályázati anyag (2. lépcső) kidolgozásának lehetőségéről 

szóló értesítésben lesz meghatározva

2) eProposal és megfelelő adatlapok használata

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb
xxxxxxxxxxxxx

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb


II. SZAKMAI ÉRTÉKELÉS

Értékelési kriérium Min. Pont Max. pont

1. Technikai koherencia és minőség 10 20

2.
Pénzügyi koherencia és minőség (beleértve az ár-érték 

arányt)
10 20

3.
Kiemelt területeinek konkrét célkitűzéseihez való 

hozzájárulás mértéke és minősége
10 20

4. Fenntarthatóság (folytatás, megismétlés, átültetés) 8 (5) 15 (10)

Pluszpontok:

5. Hozzájárulás a projekttémákhoz – 0, 5 vagy 10

6.

Szinergiák (beleértve a többcélúságot és az integrációt/a 

kiegészítő jelleget) [max. 8 pont],

Zöld közbeszerzés [max. 1 pont], 

Ökocímkék [max. 1 pont],

EU kutatási eredmények felhasználása [max. 1 pont],

Transznacionális (max. 4 pont),

– (7+ –) 15 (15+5)

Összesen: 50 (55) 100



1) Technikai koherencia és minőség

• Akciók érhetősége, megvalósíthatósága, projektcélokkal 

való összhangja

• Problémák, célok, akciók és eredmények közötti összefüggés

• Akciók részletezése (mit, hogyan, hol, mikor, ki) és 

indikátorok használata 

• Résztvevők szakmai és technikai felkészültsége

• Időbeli tervezés

• Potenciális nehézségek felmérése
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3) A kapcsolódó  LIFE kiemelt terület konkrét célkitűzéseihez 

való hozzájárulás mértéke és minősége

• LIFE rendelet 10., 11. és 12. cikke alapján

• Környezetvédelmi előnyök

• Területi és társadalmi összefüggések

• LIFE projektszintű kulcsindikátorok! (KPI)

2) Pénzügyi koherencia és minőség

• A tervezett akciókkal  összhangban álló költségvetés

• Költséghatékonyság

• Ár-érték arány

• Átláthatóság

• Koherencia

10/20
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LIFE PROJEKTSZINTŰ KULCSINDIKÁTOROK (KPI)

Környezetvédelmi előny/természetvédelmi haszon mérhetősége

• eProposal felületen csatolandó excel fájl

➢ Megfelelő alapállapot felmérés

➢ Projekt lezárásakor

➢ Projekt zárását követően 3/5 évvel

Célkitűzés Indikátor Becsült hatás Becsült hatás 

(%-ban)

Számítási 

feltételek

KÖRNYEZETRE GYAKOROLT

KÖZVETLEN, MÉRHETŐ HATÁS!



4) Fenntarthatóság (folytatás, megismétlés, átültetés)

• Projekteredmények és tevékenységek fenntartása és/vagy 

kiterjesztése a projektzárást követően

• Projekt hatásainak megsokszorozása

• Széles közönség elérése

• Megkezdés a projekt végrehajtása során: konkrét, dedikált akciók!
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Folytatás (continuation): a projektben résztvevő szervezetek a 

projektzárás után is alkalmazzák a projektidő alatt alkalmazott 

módszereket/technológiát.

• Mely tevékenységek folytatódnak a projekteredmények 

megerősítése és fenntartása érdekében?

• Milyen műszaki, pénzügyi és humán erőforrások szükségesek?

• Hogyan valósul meg a projekteredmények és tapasztalatok 

terjesztése?

➢Folytatásra irányuló tevékenységek bemutatása a B6 adatlapon

➢ „After-LIFE” terv elkészítése a projekt megvalósítása során

FENNTARTHATÓSÁG - FOLYTATÁS



Megismétlés (replication): más szervezetek/szektorok is alkalmazzák a 

projekt által alkalmazott módszereket/

technológiát a projektidő alatt és után, ugyanúgy és ugyanazokra a 

célokra.

Átültetés (transfer): a projektben résztvevő vagy más 

szervezet/szektorok is alkalmazzák a projektben alkalmazott 

módszereket/technológiát más megközelítésben és/vagy más környezeti 

kihívások kezelésére.

➢ Megismétlésre és átültetésre irányuló tevékenységek bemutatása

a B3 adatlapon (EU hozzáadott érték)

➢ Megismétlési/átültetési terv kidolgozása a projekt megvalósítási 

időszakában

FENNTARTHATÓSÁG - MEGISMÉTLÉS, ÁTÜLTETÉS



Piaci szereplők részvételének és piacközeli megközelítések ösztönzése 

• További magán és állami források mobilizálása

• Befektetésre kész, gazdasági szempontból 

életképes projektek

• Piaci pozíció felmérése, ellátási láncok, versenytársak, 

gazdasági megvalósíthatóság, technológiai értettség szintje

➢ Kötelező elkészíteni egy üzleti tervet 

a „C2M” projekt megvalósítása során

PIACKÖZELI MEGOLDÁSOK – „C2M” PROJEKTEK



TRL 1: alapvető megfigyelések, elvek meghatározása (basic principles observed) 

TRL 2: technológiai koncepció kialakítása (technology concept formulated) 

TRL 3: kísérleti előállítás (experimental proof of concept) 

TRL 4: laboratóriumban is érvényesített technológia (technology validated in lab) 

TRL 5: a technológia releváns környezetben történő validálása (technology validated in 

relevant environment – industrially relevant environment in the case of key enabling 

technologies) 

TRL 6: a technológia releváns környezetben történő bemutatása (technology 

demonstrated in relevant environment – industrially relevant environment in the case of key 

enabling technologies) 

TRL 7: prototípus rendszer kidolgozása, a rendszer demonstrációja operatív 

környezetben (system prototype demonstration in operational environment) 

TRL 8: a rendszer véglegesítése és kvalifikációja (system complete and qualified)

TRL 9: versenyképes környezetben történő, teljes szintű alkalmazás (actual system 

proven in operational environment – competitive manufacturing in the case of key enabling 

technologies; or in space) 

TECHNOLÓGIAI ÉRETTSÉG SZINTJEI (TRL)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf


5) Projekttémákhoz való hozzájárulás

• Többéves munkaprogramban meghatározott tematikus prioritások 

témáihoz való kapcsolódás

• NAT, GIE: 10 pont (1 vagy max. 2 téma)

• ENV: 5 pont ( 1 vagy max. 2 téma)

+ 5 pont, ha új vagy ismeretlen az Unió területén 

a pályázatban alkalmazott megoldás

–/10
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6) Szinergiák és transznacionalitás 

• Többcélúság, integráció, kiegészítő jelleg (max. 8 pont)

nem csak a fő környezetvédelmi célkitűzés(ek)re koncentrál

• Zöld közbeszerzési eljárás megvalósítása (max. 1 pont)

• Ökocímkés termékek/szolgáltatások előnyben részesítése (max. 1 pont)

• EU kutatási eredmények felhasználása (max. 1 pont)

H2020 vagy korábbi FP program keretében megvalósult projektek

• Transznacionalitás (max. 4 pont)

EU tagállamok közötti együttműködés, amennyiben lényeges a 

projektcélok elérése érdekében
–/15
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III. ELSZÁMOLHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK - ÁLTALÁNOS

• Illeszkedés az általános és specifikus célkitűzésekhez 

(LIFE rendelet 3., 10., 11, 12. cikk)

• Kiemelt terület helyes megválasztása (LIFE rendelet 9. cikk)

• A résztvevő országokra és a tevékenységek helyszínére vonatkozó 

szabályoknak való megfelelés (LIFE rendelet 5., 6. cikk)

• Projekttípus helyes megválasztása

• A teljes pályázati anyagban nincs jelentős eltérés a 

projektkoncepcióhoz képest sem tartalmában, sem a kért EU 

támogatás mértékében (max. +10%)

• Nem lehet kutatási, vagy nagyméretű infrastruktúra kialakítására 

vonatkozó projekt

• Nem támogat olyan kompenzációs intézkedéseket, mely nemzeti 

vagy EU-s jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítésére irányul



III. ELSZÁMOLHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK - SPECIÁLIS

• ENV, GIE: olyan akciókat tartalmaz, melyek jelentős és 

mérhető közvetlen hatást gyakorolnak a megcélzott 

környezetvédelmi problémá(k)ra

• NAT: elszámolható költségeinek legalább 25%-át 

konkrét természetvédelmi akciókra fordítja



IV. ELFOGADÁS/KIZÁRÁS

1) Szükséges aláírt nyilatkozatok feltöltése

• Ha a társfinanszírozás állapota „not confirmed” – ki kell fejteni

• NAT: AM támogatói nyilatkozat szükséges (A8 nyomtatvány)

2) A B1 adatlap (projektösszefoglaló) kitöltése angolul

3) Koordináló kedvezményezett: EU-ban bejegyzett jogi személy

Hiánypótlás: 5 munkanapon belül az eProposal felületen



V. PÉNZÜGYI KRITÉRIUMOK

Ha a koordináló kedvezményezett nem közjogi szerv:

• Egyszerűsített pénzügyi beszámoló

• Legfrissebb mérleg és eredménykimutatás

• Ha az igényelt EU hozzájárulás > 750 000 €: külső auditor általi 

könyvvizsgálói jelentés

Ha a koordináló kedvezményezett közjogi szerv: „Public body” 

nyilatkozat benyújtása (A2 nyomtatvány)

➢ A pályázó stabil és megfelelő forrásokkal rendelkezik 

a tervezett tevékenységek végrehajtására és fenntartására. 

Hiánypótlás: 5 munkanapon belül az eProposal felületen



• Projektek rangsorolása pontszám alapján

• Az egyes kiemelt területeken elérhető forrás nagysága szerint:

„rövid lista” + tartaléklista (+20%)

• Legalább 60,5% a természet és biológiai sokféleség védelmére

• Legalább 15% transznacionális projektekre

• Egyenlő pontszám esetén az 1-4. szakmai kritériumokra kapott 

pontszámok összegét veszik figyelembe

Felülvizsgálati szakasz - tisztázó kérdések (eProposal)

Támogatási szerződés aláírása

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PROJEKTEK



Indikatív menetrend:

Koncepció benyújtása ENV: 2018. június 12. 16:00

Koncepció benyújtása GIE: 2018. június 14. 16:00

Koncepció eredménye: 2018. október

Teljes pályázati anyag benyújtása: 2019. január vége

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések: 2019. május

Támogatói szerződés megkötése: 2019. július

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban): 2019. július 15.

HATÁRIDŐK – 2018



1072/2017. (II. 10.) Korm. Határozat

Pályázati koncepcióban: „to be confirmed” jelzése

Hazai önerő mértékének maximum 50%-a 

Feltétel: pályázati anyagok láthatóvá tétele az NCP számára

A koncepció benyújtása előtt megküldendő dokumentumok:

1. Önerő-támogatási kérelem

2. LIFE pályázati anyag max. 2 oldalas összefoglalója magyarul

3. Előzetes projekt költségterv (év/€)

Nemzeti határidő: 

• hagyományos projektek - 2018. június 05.
A6 Form (társfinanszírozói nyilatkozat) kiállítása a teljes pályázati anyaghoz (2. lépcső) lehetséges!

NEMZETI ÖNERŐ TÁMOGATÁS



Környezetvédelem témakörben 

• Pályázati tervek áttekintése; konzultáció

• Szakmai támogató nyilatkozat (nem kötelező) kiállítása

• Társfinanszírozói nyilatkozat kiállítása

Novák Judit

LIFE nemzeti kapcsolattartó

eszter.judit.novak@fm.gov.hu

+36/1-795-4995 

Szijártó Ágnes

LIFE kapacitásfejlesztési koordinátor

agnes.szijarto@fm.gov.hu

+36/1-795-5763

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Sikeres pályázást kívánunk!

mailto:eszter.judit.novak@fm.gov.hu
mailto:agnes.szijarto@fm.gov.hu


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


