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LIFE kapacitásépítés Magyarországon  

(LIFE Capacity Building in Hungary) 

Projekt időtartama: 2016. január 1.  -  2018. december 31. 

Összköltségvetés: 1.145.665 euró,  

Igényelt támogatási összeg 992.279 euró  

Koordináló kedvezményezett: Innovációs és Technológiai Minisztérium ( korábban 

NFM) 

Társult kedvezményezettek: Agrárminisztérium (korábban FM) és Magyar Fejlesztési 

Központ Nonprofit Kft. (MFK) 

 

A projekt fő célja sikeresebb hazai pályázatok benyújtása, amely egyformán érinti 

a természetvédelmi, környezetvédelmi és klímapolitikai LIFE témaköröket.                           

 

Természetvédelem: 

2014, 2015-ben beadott pályázatok közül 1 jutott el „revision phase”-ig 



A projekt fontosabb eredményei 

Klímapolitikai-, Környezetvédelmi- , és 

Természetvédelmi Csapat létrehozása 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Konzultációs lehetőség 
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Biztonságos 

A projekt fontosabb 

eredményei 

Adatbázis létrehozása 



Biztonságos 

A projekt fontosabb eredményei 

Partnerkereső létrehozása 
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A projekt fontosabb eredményei 

Külföldi tanulmányutakon való részvétel 

Spanyolország 



A projekt fontosabb eredményei 

Külföldi tanulmányutakon való részvétel 

Finnország 



A projekt fontosabb eredményei 

Külföldi tanulmányutakon való részvétel 

Lengyelország 



A projekt fontosabb eredményei 

Külföldi tanulmányutakon való részvétel 

Olaszország 



A projekt fontosabb eredményei 

Tréningek szervezése: 
 
 
 
 
 
 



A projekt fontosabb eredményei 

Pénzügyi helpdesk 

info@lifepalyazatok.eu 

haris.hajnalka@mfk.gov.hu 

? 

? 
? 



A projekt fontosabb eredményei 

Nemzeti önerő-támogatás: 1072/2017. (II. 10.) Korm. 

Határozat 
 
 
 
 
 
 



Külföldi és magyar projektek tapasztalatai, tanácsai 

Projektötlet: alapállapot ismerete egyszerű, hatékony, megoldás, mérhető 
eredmény 
 
Partnerség:  
• minden stakeholder előzetes megkeresése,  
• inkább kevés, de önálló, elkötelezett partner 
 Tervezés, pályázatírás:  
• megfelelő időkeret,  
• előzetes engedélyek,  
• partnerség szabályainak lefektetése,  
• technikai és pénzügyi koherencia (logikai keretmátrix) 

Megvalósítás:  
• monitoring,  
• könyvvizsgálat az elejétől,  
• partnerekkel rendszeres találkozók,  
• kommunikáció 
 



Segítségnyújtás a pályázók részére a projekt zárását követően 

 

• Honlap: http://lifepalyazatok.eu/ 

• Kisokosok: http://lifepalyazatok.eu/life-hirek.html 

• Beszámolók, előadásanyagok: 

http://lifepalyazatok.eu/beszamolo.html 

• Partnerkereső: http://lifepalyazatok.eu/partnerkereso-0.html 

• Adatbázis ötleteléshez: http://lifepalyazatok.eu/magyar-life-

adatbazis.html 

• Konzultáció 
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A LIFE programot érintő változások 2021-től 

 
• Megnövelt költségkeret 

• Cél a támogatásintenzitás fenntartása 

• Hagyományos és stratégiai projektek 

• Új alprogram: Tiszta energiára való átállás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



További információk 
 

Természetvédelem témakörben: 

AM, Természetmegőrzési Főosztály 
 

Érdiné dr. Szekeres Rozália,  

Bokor Veronika, 

Demeter András 
 

E-mail: lifenature@am.gov.hu 

Tel: 06/1-795-2403, 06/1-795-2413 
 

www.lifepalyazatok.eu 
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További információk 
 

Környezetvédelem témakörben: 

AM, Környezetfejlesztési és –stratégiai 

Főosztály 
 

Novák Judit Eszter, 

Szijártó Ágnes 
 

E-mail: lifeenvironment@am.gov.hu 

Tel: 06/1-795-4995, 06/1-795-5763 
 

www.lifepalyazatok.eu 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


