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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. 

 

 



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! 

 



II. A 2018-as pályázói év számokban 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2018 

Április 18.: LIFE Call 2018 

48,7 millió euró LIFE 

CLIMA projektekre 

Szept.12.: EU beadási határidő 

124 benyújtott pályázat (melynek 

fele – 62 – CCM pályázat) 

Nagy kontraszt: CCM-CCA 

pályázatok mennyisége, minősége 

 

CCM: 21,9 millió 

 CCA: 20,8 
millió 

GIC: 6 millió 

2019. március: várható 

eredmények (hosszú lista) 

A benyújtott pályázatok kb. 

25-33%-a lesz támogatható 



 

 

 

 

 

2018 

Április 18.: LIFE Call 2018 

48,7 millió euró LIFE 

CLIMA projektekre 

Július 2.: nemzeti határidő 

8 db önerő-támogatási kérelem 

magyar pályázóktól 

Szept.12.: EU beadási határidő 

5 db pályázat magyar koordináló 

pályázóval 

4 db kitöltött társfinanszírozói 

(A6) nyilatkozat az ITM részéről 

 

CCM: 21,9 millió 

 CCA: 20,8 
millió 

GIC: 6 millió 



III. Újdonságok a 2018. évtől  

  

 

 

 

 



III. Újdonságok 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 

  



III. Újdonságok a 2018. évtől - költségvetés 

LIFE CLIMA költségvetés 2018-2020 

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

413 millió € 

 



III. Újdonságok a 2018. évtől - értékelési szempontok 



 
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 



III. Újdonságok a 2018. évtől – többéves prioritások 



 

5. számú értékelési szempont:  

Szakpolitikai prioritások, éves és többéves prioritások  

 Max. pontszám: 10 pont a 100 pontos értékelési rendszerben, 
(minimum kötelező pontszám nincs) 

 A LIFE CLIMA többéves prioritásai dinamikusan követik a nemzetközi 
és uniós klímapolitika aktualitásait 

 Többéves prioritások = ´policy priorities´, a LIFE 2018-2020 többéves 
munkaprogram 4. fejezetében (max. pontszám: 5 pont) 

 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 (max 
pontszám: 5 pont) 

 

 

 



 

 2018-2020-as 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. 

 

 

 



 

 2018-2020-as 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). 

 

 

 

 



 

 2018-2020-as 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. 

 

 

 

 



IV. A LIFE program jövője 2020 után  



LIFE 2021-2027 rendelet-tervezet 

 A tagállami érdekérvényesítés fórumai 

 Tanács – WPE munkacsoport 

 Bizottság – LIFE Committee 

 4 alprogram 

 Természet és biodiverzitás 

 Körforgásos gazdaság és életminőség 

 Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás 

 Tiszta energiára való átállás 

  

 Növekvő költségvetés! 

 2014-2020: 3,46 mrd € 

 2021-2027: 5,45 mrd € 



További ITM klímapolitikával és a LIFE programmal kapcsolatos oldalak 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb pályázatok, pénzügyi lehetőségek:                    ITM Klímapolitikai Hírlevél 

http://klima.kormany.hu/palyazatok 

 



Köszönjük a figyelmet! 

További információk 

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

http://www.lifepalyazatok.eu/     

 

LIFE Klímapolitikai Csapat 

lifeclimate@itm.gov.hu  


