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Kétlépcsős pályázatbenyújtási eljárás 
bevezetése  

2018-tól a Környezetvédelem alprogramban 

 

 Pályázók motiválása 

 Adminisztratív terhek csökkentése 

 Reagálás a csökkenő pályázatok számára 

 LIFE Program létjogosultságának fenntartása  

 

 



ENV + NAT + GIE benyújtott pályázatok igényelt EU-s 
társfinanszírozási összegének alakulása 

 2014-2018 



ENV + NAT + GIE benyújtott pályázatok 
darabszámának alakulása 2014-2018-ban 



• Benyújtott koncepciók: 1071 db 

 573 db Környezet és erőforrás hatékonyság (ENV) 

 326 db Természet és biodiverzitás (NAT) 

 172 db Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) 

 

 

 

Koncepciók alakulása 2018 
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• Kidolgozásra felkért koncepciók: 281 db 

 139 db Környezet és erőforrás hatékonyság (ENV) 

 121 db Természet és biodiverzitás (NAT) 

 21 db Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) 

 

 

Koncepciók alakulása 2018 
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Benyújtott koncepciók száma tagállami 
bontásban 

8+3+7=18 db 



 

 

 

Koncepciók alakulása 2018 

Magyarország: 5 /18 
Természet és biodiverzitás: 3 / 5 
Környezet és erőforrás-hatékonyság: 2/5 



Benyújtott vs. kidolgozásra váró koncepciók 



Koncepció értékelése 

 
 

Odaítélési kritériumok Minimum 
pontszám 

Maximum 
pontszám 

Pályázat általános minősége 5 20 

Általános uniós hozzáadott  érték 10 30 

Összes (teljesítendő) pontszám 15 50 

Koncepció kidolgozásához szükséges pontszám: 
Környezet és erőforrás-hatékonyság (ENV): 25 pont 
Természet és biodiverzitás (NAT) – 29 pont 
Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) – 38  pont 
 
 
 



Koncepciók értékelésének tanulságai - 
erősségek  

Általános minőség: 

 Alapállapot felmérés (az adott fajra, élőhelyre) megfelelően tisztázott és 
mennyiségileg kifejezett (kiterjedés, populáció méret, védelmi helyzet). 

 Partnerség indokolt (szakértelemmel rendelkező szervezetek), valamennyi 
nemzeti hatóság (NPI) - amely a faj teljes elterjedési területével érintett - 
bevonásra kerül. 

 Célterület: a beavatkozás védett és állami tulajdonú területen történik. 

 A projekt akciók és a projekt eredmények átláthatóak és számszerűsítettek. 

 A projekt megvalósítható, logikusan felépített – az akciók reálisak, a fő 
érintettek bevonása garantált. 

 Integrált megközelítés - a megcélzott probléma kezelése szempontjából. 

 Költségvetés indokolt, EU-s társfinanszírozás mértéke illeszkedik a LIFE 
Program szabályaihoz (kiemelt jelentőségű fajok, élőhelyek – 75%) 

 Ár-érték arány (kiterjedés és természetvédelmi eredmény) 

 
 



Uniós hozzáadott érték: 

 A célfaj természetvédelmi helyzete javul (populáció méret növelése) 

 EU Biodiverzitás stratégia, VKI céljaihoz való hozzájárulás 

 Tagországi agrár-környezetgazdálkodási programok részére ajánlás 

 Elvárt eredmények megfelelő számszerűsítése (pl. populáció 
növekedés, javulás mértéke) 

 Transznacionális lépték 

 Az akciók és eredmények fenntartására, megismételhetőségre (a 
projekt zárását követően) vonatkozó stratégia 

 
 

Koncepciók értékelésének tanulságai - 
erősségek 



- Célterület tulajdonviszonyainak ismertetése 

- Veszélyeztető tényezők kezelésének módja 

- Földvásárlás alátámasztása 

- Eredmények, kezelés fenntartásának biztosítása (források) 
 

 

A teljes pályázati anyag kidolgozásában elvárt a hiányosságok 
tisztázása! 

 
 

Koncepciók értékelésének tanulságai - 
gyengeségek 



Hazai benyújtású nyertes NAT koncepciók 
Pályázat címe Szektor Időtartam Koordináló  Partnerek 

A rákosi vipera állományainak és 

élőhelyeinek fejlesztése a pannon 

régióban 

NAT 2019.08.01-

2025.03.31. 
MME DINPI, FHNPI, 

KNPI, FÁNK 

A kék vércse védelme az Európai Unióban NAT 2019.09.01-

2025.03.31. 
MME MME, BNPI, 

DALERD Zrt. 

A szalakóta védelme Magyarországon és 

Szerbiában 

NAT 2019.11.01-

2025.03.31. 
MME BNPI, BfNPI, HNPI 

Pályázat címe Szektor Időtartam Koordináló Magyar 

partnerek 

A veszélyeztetett kerecsensólyom 

helyreállításának biztosítása Bulgáriában 

NAT 2019.10.01.-

2024.10.01. 

Bolgár Madárvédelmi 

Egyesület 
MME 

A békászósas populáció helyreállítása 

intenzív kezeléssel 

NAT 

2019.09.16.-
2025.02.28. 

RPS - Szlovák 

Ragadozómadár-

védelmi Egyesület 

BNPI, MME  

A madarak határon átnyúló védelme a 

Duna mentén 

NAT 2019.09.01.-

2024.12.31. 

RPS - Szlovák 

Ragadozómadár-

védelmi Egyesület 

DINPI, 

FHNPI 

Külföldi benyújtású, magyar partnerrel rendelkező nyertes koncepciók 



Határidők 

Indikatív menetrend: 
 

Koncepció benyújtása: 2018. június 14. 16:00 

Koncepció eredménye: 2018. október vége 

AM Társfinanszírozás igénylése: 2019. január 2. 

Teljes pályázati anyag benyújtása: 2019. január 30. 

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések: 2019. május 

Támogatói szerződés megkötése: 2019. július 

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban): 2019. július 15. 



Nyertes koncepciók kidolgozásának támogatása (NAT) 

 Szakmai támogatónyilatkozat (A8) 

 Társfinanszírozói nyilatkozat (A6) 
 

AM TMF nemzeti kapcsolattartónak legkésőbb január 2-ig: 

- a véleményezéshez megfelelő részletességgel kitöltött 
pályázat, különös tekintettel az akciók teljes körű 
leírására 

- igényelt támogatás összege (EUR+Ft ) és a 
felhasználásának időbeli ütemezése 

- magyar nyelvű összefoglaló 

lifenature@am.gov.hu 



Hazai benyújtású nyertes ENV koncepciók 

Pályázat címe Szektor Időtartam Koordináló  Partnerek 

Természeti beruházások 

finanszírozása ökoszisztéma 

szolgáltatások értékesítése 

révén – kistelepülési háztartási 

szennyvizek decentralizált 

kezelése 

ENV 2019.07.01-
2021.12.31. 

Évszázad 
Technológia 
Innovációk Bt. 

Bácsvíz Zrt.;  
MTA Ökológiai 
Kutatóközpont; 
Budapesti Corvinus 
Egyetem;  
Ajdovscina 
Önkormányzata (SI) 

Sertés hígtrágya mezőgazdasági 

célú hasznosítása kaszkád 

rendszerű feldolgozás révén, 

zeolit-őrlemény használatával 

ENV 2019.08.01-

2023.07.31. 

Bay Zoltán 

Alkalmazott 

Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Kurucz Farm Kft,;  

MTA 

Természettudományi 

Kutatóközpont 



Határidők (ENV) 

Indikatív menetrend: 
 

Koncepció benyújtása: 2018. június 12. és 14. 16:00 

Koncepció eredménye: 2018. október vége 

AM Társfinanszírozás igénylése: 2019. január 2. 

Teljes pályázati anyag benyújtása: 2019. január 30. 

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések: 2019. május 

Támogatói szerződés megkötése: 2019. július 

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban): 2019. július 15. 



Társfinanszírozói nyilatkozat (A6) kiállításához: 
 

AM KfSF főosztályvezető részére címezve 

 legkésőbb 2019. január 2-ig: 

- a véleményezéshez megfelelő részletességgel kitöltött 
pályázat, különös tekintettel az akciók teljes körű leírására 

- igényelt támogatás összege (EUR+Ft ) és a felhasználásának 
időbeli ütemezése 

- magyar nyelvű összefoglaló 

lifeenvironment@am.gov.hu 

Nyertes koncepciók kidolgozásának 
támogatása (ENV) 



Nemzetközi együttműködési lehetőség 

Kapcsolatfelvétel más tagállamok nemzeti kapcsolattartóival 
 sikeres, külföldi benyújtású projektkoncepciók 
 
Rövid (max. 1 oldal) angol nyelvű bemutatkozó anyag 
Határidő: 2018. december 03. 
 lifeenvironment@am.gov.hu 

 továbbítás a nemzeti kapcsolattartók felé 

mailto:lifeenvironment@am.gov.hu
mailto:lifeenvironment@am.gov.hu
mailto:lifeenvironment@am.gov.hu


Köszönöm a figyelmet! 


