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A környezetvédelmi kerekasztal beszélgetés kezdetén bemutatkoztak a 2018-ban nyertes 

koncepciót benyújtott hazai projektgazdák, akik lehetőséget kaptak arra, hogy kidolgozzák 

teljes pályázati anyagukat 2019. január 30-ig. A bemutatkozást követően arra kerestük a 

választ, hogyan tudunk minél inkább megfelelni a LIFE pályázati feltételeknek, illetve a 

tartalmi értékelés szempontjainak. 

A beszélgetés során érintettük a projektek életének minden fontosabb szakaszát, a 

projektfejlesztéstől, a kidolgozáson és megvalósításon át, egészen a projektzárásig, illetve a 

fenntartási időszakig. Elhangzott, hogy a projekt és a pályázat fogalma gyakran keveredik, és 

sokan – helytelenül – szinonimaként használják őket.  

A projektötlet megszületése után érdemes forrást keresni a megvalósítás finanszírozására, 

nem pedig fordítva. Ezt követően, az adott pályázati felhívás követelményei mentén tudjuk 

kidolgozni a részleteket. A tapasztalatok szerint, a projektírásra általában a napi feladatokon 

túl, plusz időt és energiát kell befektetni. A LIFE kétlépcsős pályázati rendszerében fontos, 

hogy az 1. körben benyújtandó koncepcióra ne csak mint projektötletre tekintsünk, hanem 

már ekkor érdemes végiggondolni és összeállítani a teljes pályázati anyag nagy részét. Amiatt 

is elengedhetetlen mindez, hogy az 1. és 2. fordulóban benyújtandó koncepció és teljes 

pályázati anyag közti eltérésre vonatkozó szabályoknak meg  tudjunk felelni a későbbiekben. 

Arra, hogy a projektfejlesztésre és a pályázati anyag összeállítására mennyi időt érdemes 

szánni, nincs pontos „recept”, nagyban meghatározza a projekt témája, előkészítettsége, 

léptéke stb. 

 A kerekasztal beszélgetés során hosszabban kitérünk a partnerség kialakításának, illetve a 

célcsoport meghatározásának kérdésére. Érdemes a már meglévő szakmai kapcsolatokra és jó 

tapasztalatokra építeni, de fontos, hogy előbb legyen meg egy jól felépített projektterv és arra 

könnyebb partnerséget építeni, mint fordítva. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a 

projektnek egy valós probléma megoldására és a célcsoport igényeinek kielégítésére kell 

fókuszálnia, nem pedig a koordináló vagy a partnerek szükségleteire. A projektnek be kell 

tudni épülni a résztvevő szervezetek célrendszerébe, nem csak önállóan létezni. A LIFE 

program esetében mindenképpen érdemes megfontolni transznacionális együttműködés 

létrehozását, mivel a nemzetközi projektek előnyben részesülnek az értékelés során. Az egyik 

hazai továbbjutó projekt esetében sor kerül egy külföldi partner bevonására, ahol a már 

meglévő szakmai háttér továbbfejlesztése történne meg, valamint az eddigi tapasztalatok 

cseréje válik lehetővé az együttműködés révén.  

A LIFE Környezetvédelem alprogramban 2018-tól bevezetett kétlépcsős pályázati rendszerrel 

kapcsolatban nagyrészt pozitív visszajelzések érkeztek pályázói oldalról. A 2. pályázati 

fordulóba továbbjutó projektgazdák számára a koncepcióra vonatkozó értékelés nagy 

segítséget jelent és iránymutatást ad a teljes pályázati anyag végleges kidolgozásához. 


