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„KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK” 

• LIFE Rendelet    kiemelt területek, általános célkitűzések 

• 2018-2020 Többéves Munkaprogram    projekttémák 

• Pályázati útmutató 

• Pénzügyi és adminisztratív szabályzat (GA minta X. melléklet) 

• Értékelési útmutató 

• LIFE honlap: projekt adatbázis 

• FAQ 

• Korábbi pályázati értékelés, ha van  



LIFE ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

• Kifejleszt, tesztel, gyakorlatba ültet 

módszereket, tevékenységeket, 

megközelítéseket, legjobb gyakorlatokat és 

megoldásokat, melyek újak vagy unió szerte 

nem ismertek 

• Közvetlen és mérhető hatás a környezetre 

már a projekt időtartama alatt 

• Prioritások: 

• víz; 

• hulladék; 

• erőforrás-hatékonyság, talaj, erdők, 

körforgásos gazdaság; 

• környezet és egészség, vegyi anyag, zaj; 

• levegőminőség, városi környezet 

 

 

 

 

Prioritások: 

• Környezetvédelmi tudatosságnövelés 

• Kommunikáció és tájékoztatás 

• Sikeres környezetvédelmi gyakorlatok 

megosztása, képzés és az érdekeltek 

közötti együttműködés fejlesztése  

• Az uniós környezetvédelmi jogszabályok 

jobb megvalósításához való hozzájárulás 

• Jobb környezetvédelmi irányítás elérése 

Környezet és erőforrás hatékonyság 

(ENV) 

Környezetvédelmi irányítás és 

tájékoztatás (GIE) 
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Kísérleti 

Demonstrációs 

Tájékoztató, 

tudatosságnövelő 

és terjesztési 



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


Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól 
 

 I. lépcső: koncepció benyújtása 

• ~10 oldalas pályázatleírás benyújtása 

• angol nyelven 

• eProposal felületen keresztül 

 

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

A PROJEKTBENYÚJTÁSI ELJÁRÁS MÓDSZERTANA 
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• Adminisztratív űrlapok (A forms) 

 Form A1 – Általános projekt információk 

 Form A2 – Koordináló kedvezményezett 

• Technikai űrlapok (B forms) 

 Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 Form B2 – Projekt általános jellege (csak ENV) 

 Form B3 – Projekt típusa & EU hozzáadott érték 

• Pénzügyi űrlap 

 Form R1 – Projekt költségvetése 

 

 

A PROJEKTKONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

 



BEJELENTKEZÉS AZ EPROPOSAL FELÜLETRE 



BEJELENTKEZÉS AZ EPROPOSAL FELÜLETRE 



„CREATE NEW PROPOSAL” KIVÁLASZTÁSA  

 



NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK 

BIZTOSÍTÁSA  



FORM A1 –  ÁLTALÁNOS PROJEKT INFORMÁCIÓK 

KIEMELT TERÜLET ÉS SZEKTOR KIVÁLASZTÁSA 



  

 
Szervezet adatai: 

 Név 

 Státusz 
o „Public body” 

o „Private 

commercial” 

o „Private non-

commercial” 

(NGO) 

 SME 

FORM A2 – KOORDINÁLÓ KEDVEZMÉNYEZETT 

 



  

 
Szervezet 

adatai: 

 Cím 

FORM A2 – KOORDINÁLÓ KEDVEZMÉNYEZETT 

 



  

 
Kapcsolattartó 

adatai: 

 név 

 funkció (pl. 

projektmenedzser) 

 elérhetőség 

 

FORM A2 – KOORDINÁLÓ KEDVEZMÉNYEZETT 

 



  

 

Törvényes 

képviselő adatai: 

 név 

 elérhetőség 

 

 

 

Koordináló kedv. 

vállalt akciók - 

kompetencia 

összefüggései 

 

 

FORM A2 – KOORDINÁLÓ KEDVEZMÉNYEZETT 

 



  

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



 

Megcélzott környezetvédelmi probléma leírása  

Alapállapot, okok 

Számok, adatok használata 

Max. 3500 karakter 

 
 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



Projektcélok leírása: csökkenő prioritási listával 

Reálisan elérhető célok (költség/ időkeret) 

Egyértelmű kapcsolódás a problémához 

Max. 2500 karakter 

 
 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



Főbb akciók rövid leírása: mit, hol, hogyan 

Érintettek bevonása: kik, hogyan 

Max. 5000 karakter 

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



 

Ismételt benyújtás? 

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



A projekt hatása - közvetlen kapcsolódás a megcélzott problémára 

Eredmények rövid leírása (projektidő alatt és után is) 
Konkrét, számszerűsített eredmények! 

Max. 3000 karakter 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



Hogyan biztosítható a projekteredmények fenntarthatósága a 

zárást követően? – költségek, ismétlődő tevékenységek 

Az elért eredmények fenntartása - átültetés, megismétlés már a 

projekt időtartama alatt! -> akciók és tervek 

Max. 3000 karakter 

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



Folytonosság (continuation): a projektben résztvevő 

szervezetek a projektzárás után is alkalmazzák a projektidő alatt 

alkalmazott módszereket/technológiát.  

 

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. 

FOLYTONOSSÁG, MEGISMÉTLÉS, ÁTÜLTETÉS 



• Mely tevékenységek folytatódnak? 

• Szükséges műszaki és humán erőforrások meghatározása 

• Állami hatóságok esetében a szükséges adminisztratív és 

jogalkotási cselekmények meghatározása; 

• Szükséges pénzügyi erőforrások meghatározása és a releváns 

pénzügyi források  

• Fenntarthatósági terv kidolgozása 

• A tervezett megoldás lépték-váltása, gazdasági 

megvalósíthatósága 

• Piacközeli „C2M” projektek   

üzleti terv kidolgozása 

FENNTARTHATÓSÁG 



Projekt témák megjelölése – maximum 2! 

Indoklás (max. 1250 karakter) 

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



Társult kedvezményezettek (lista, szerep, akciók) 

Társfinanszírozás: „to be confirmed” státusz 

Max. 3000 karakter 

 

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



Kockázati tényezők feltárása  

Kezelési stratégia 

Max. 1500 karakter 

 

 

FORM B1 – A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 



  

 

Kísérleti vagy demonstrációs jelleg leírása 

Max. 3000 karakter 

 

 

FORM B2 – A PROJEKT ÁLTALÁNOS JELLEGE -ENV 



Uniós hozzáadott érték - hogyan járul hozzá a projekt: 

- LIFE Környezetvédelem alprogram specifikus céljaihoz (LIFE 

rendelet 10-12. cikke)  

- EU környezet- és természetvédelmi célkitűzéseihez 

(jogszabályok) 

 

Társadalmi és gazdasági hatások 

Max. 3000 karakter 

 

 

FORM B3 – UNIÓS HOZZÁADOTT ÉRTÉK 



  

 

FORM R1 – PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 



Költségkategóriák: 

• Közvetlen személyi költségek 

 Teljes munkaidős - Ø timesheet 

 Részmunkaidős - timesheet vezetése 

• Utazási és dologi költségek 

• Külső vállalkozói költségek 

 Max 35% 

 Ø  Projekt menedzsment 

• Tartós cikkek 

a. Infrastrukturális költségek 

 Értékcsökkenés max. 25%-ig 

b. Berendezések költségei 

 Értékcsökkenés max. 50%-ig 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

FORM R1 – PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 



Költségkategóriák: 

• Tartós cikkek 

c. Prototípus költségei  

 100% 

• Fogyóeszközök költsége 

• Egyéb költségek 

 Pl.: információterjesztés, projektakciók 

értékelése, auditok, fordítások, 

sokszorosítások, reprezentációs anyagok 

• Rezsiköltségek 

 Max 7% 

 

  

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

FORM R1 – PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 



  

 

FORM R1 – PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 



  

 

FORM R1 – PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 



  

 

FORM R1 – PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 



  

 

2%-OS SZABÁLY 



Ország + régió 

FORM A1 –  ÁLTALÁNOS PROJEKT INFORMÁCIÓK 

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE 



KONCEPCIÓ VALIDÁLÁSA 



KONCEPCIÓ VALIDÁLÁSA 



  

 

KONCEPCIÓ BEADÁSA 



 

 

Mit ne tartalmazzon a koncepció: 

ø Aláírt kötelezettségvállalás 

ø Térképek 

ø Képek 

 

A PROJEKTBENYÚJTÁSI ELJÁRÁS MÓDSZERTANA 



A PROJEKTBENYÚJTÁSI ELJÁRÁS MÓDSZERTANA 

Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól 
 

 2. lépcső: részletes pályázat benyújtása 

•  Eltérés: akciók, a partnerség és a költségvetés 

tekintetében korlátozott rugalmasság, 

•  A költségvetés – az EU hozzájárulása legfeljebb 10 

%-kal térhet el a pályázatleírásban szereplő 

költségvetéstől. 



1072/2017. (II. 10.) Korm. Határozat 
 
 

Pályázati koncepcióban: „to be confirmed” jelzése 

Hazai önerő mértékének maximum 50%-a  
 
 

A koncepció benyújtása előtt megküldendő dokumentumok: 

A)    támogatási kérelem (a kérelmező neve, székhelye, adószáma, képviseletre 

jogosultja),  kért összeget, mely első körben az önerő maximum 50%-a lehet, 

B)    egy oldalas magyar nyelvű összefoglaló; 

C)    pályázati anyagok láthatóvá tétele az NCP számára az eProposal rendszerben 
 

Nemzeti határidő:  

• hagyományos projektek - 2019. június 10. 
A6 Form (társfinanszírozói nyilatkozat) kiállítása a teljes pályázati anyaghoz (2. lépcső) 

lehetséges! 

 

 

NEMZETI ÖNERŐ TÁMOGATÁS 

lifeenvironment@am.gov.hu 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


