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Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. a LIFE tematikus alprogramjainak nemzeti kapcsolattartói 

feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és Földművelésügyi Minisztériummal együttműködve 

hazánk LIFE programokban való hatékonyabb részvételét segíti elő.  

 

E szervek Magyarországnak a LIFE programokból finanszírozott pályázatokon való eredményesebb 

részvételét különféle szakmai programokkal, workshopokkal, információs napokkal, tanácsadással, valamint 

a LIFE pályázatok információs honlapjával, http://lifepalyazatok.eu/ támogatják.  

A LIFE információs hírlevéllel mindezekre szeretnénk felhívni a figyelmét. 

 

 

Fotó: Muray Gábor 

 

http://lifepalyazatok.eu/
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LIFE hírek 
 

Bemutatkoztak Brüsszelben a nyertes éghajlatvédelmi pályázatok 
Az Európai Bizottság a LIFE program keretében összesen 144 pályázatot támogatott idén több mint 220 

millió euró értékben. A 2015. évi kiírás keretében EU-szerte 123 éghajlat-politikai pályázatot nyújtottak 

be, melyek közül 35 nyert el uniós támogatást. 

 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/bemutatkoztak-brusszelben-a-nyertes-eghajlatvedelmi-

palyazatok.html 

 

Sikeres tréningek, sikeres pályázatok! 
A LIFE kapacitásfejlesztési pályázat keretében a Földművelésügyi Minisztérium az idei évben eddig 3 

tréninget szervezett, melyek a környezetvédelmi és természetvédelmi témájú pályázatok beadására 

készítették fel az érdeklődőket.  

 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/sikeres-treningek,-sikeres-palyazatok.html 

 

Látogatás az ezer tó országába 
A Földművelésügyi Minisztérium munkatársai 2016. október 23-29-ig a „LIFE Kapacitásépítés 

Magyarországon” című pályázat keretében Finnországba látogattak, hogy az ottani sikeres LIFE pályázatok 

tapasztalatait összegyűjtsék, és megosszák a hazai pályázókkal. 

 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/latogatas-az-ezer-to-orszagaba.html 
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A fotó forrása: ’EU Climate Action’ 

Facebook-oldal 

 

 
Fotó: Szatmári Adrienn 

 
   

LIFE Kapacitásépítés Magyarországon - hírek 

 

Elindult a http://lifepalyazatok.eu/ honlap 

Az oldalon tudástárba rendezetten a LIFE rendeletekhez kapcsolódó nemzetközi és nemzeti szakmai 

anyagok (munkaprogramok, jogszabályok stb.) és linkek is elérhetők. Emellett az oldal tartalmazza a 

LIFE program pályázati felhívásait magyar és angol nyelvű egységes, letölthető csomagokba 

rendezetten, valamint teljeskörű tájékoztatást nyújt a programról. 

http://lifepalyazatok.eu/bemutatkoztak-brusszelben-a-nyertes-eghajlatvedelmi-palyazatok.html
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A honlapon megtalálható minden fontos információ a magyarországi LIFE kapacitásépítési pályázatról és 

a pályázatban résztvevő konzorciumi partnerekről: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumról, a 

Földművelésügyi Minisztériumról és a Magyar Fejlesztési Központról. A sikeres magyar LIFE pályázatok 

létrehozásának érdekében a honlapon közvetlenül fordulhatnak a munkatársakhoz az érdeklődők az 

alábbi témákban:  

 konzultációk, 

 projektötletek kidolgozása, 

 pályázatírói és projektmenedzsment tréningek szervezése, 

 jótanácsok, következtetések, javaslatok, 

 az önrész előteremtésével kapcsolatos megoldási lehetőségek. 

A honlap facebook oldalának elérhetősége: https://www.facebook.com/lifepalyazatok 

 

Felhívás a „LIFE MAGYARORSZÁG” című fotópályázatra  

Fotópályázatot hirdetünk „LIFE Magyarország” címmel. A pályázat célja, hogy a korábbi nyertes LIFE 

pályázatok nyomán minél több magyar állampolgár megismerje azokat a magyarországi NATURA2000 

fajokat, melyek megmentése, illetve felkarolása sikeres LIFE pályázattal történt. Ezáltal is ösztönözni 

szeretnénk a magyar szervezeteket arra, hogy minél többen pályázzanak egy-egy jó cél érdekében. 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK: 

 1.            LIFE-nagyragadozók és ragadozó emlősök (róka, aranysakál, farkas, hiúz); 

 2.            LIFE-madarak (parlagi sas, kerecsensólyom, túzok, szalakóta, kék vércse, stb.); 

 3.            LIFE-növények (réti angyalgyökér, pilisi len, stb.). 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/fotopalyazat.html 

 

Spanyol egyetem magyar együttműködő partnert keres 

A spanyol Universidad de Jaén ICT Research Center magyar projektpartnereket keres Horizont 2020, 

LIFE, EUREKA, COST pályázatokhoz. 

Az egyetem többéves tapasztalattal rendelkezik kutatási-fejlesztési és projektmenedzsment területen, 

így – nemzetközi kapcsolatait is figyelembe véve – értékes partnere lehet minden magyar egyetemnek, 

önkormányzatnak, kutatóintézetnek és a magánszféra szereplőinek. 

Az egyetem által megküldött felhívás részletes szövege a következő linkről letölthető: 

 magyar-spanyol_CEATIC - UJA Offer as a project partner.pdf. 

 

Beharangozó 

2017. tavaszán LIFE információs napot, projektmenedzsment, valamint  pályázatíró tréninget rendezünk, 

valamint II. LIFE természetvédelmi tréninget tartunk. 

Az események pontos helyszínéről, időpontjáról és a tervezett programokról következő hírlevelünkben 

(2017. első negyedév) értesítjük. 

 

 

 

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 
 
Magtól magig 

Május végén az Európai Bizottság „Best of the best” díjjal jutalmazta a 2010-2014 között megvalósult 

Pannon Magbank projektet. A LIFE+ programban elért sikertörténet koordinálója a Növényi Diverzitás 

Központ (NöDiK) volt, akik összesen 401 737 eurót nyertek az őshonos, vadon élő hazai növényfajok 

magvainak begyűjtésére és hosszú távú megőrzésére. Dr. Török Katalin tudományos főmunkatárssal a 

program mintaterületére, Peti Erzsébet projektvezetővel pedig a Pannon Magbankba látogattunk el. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/novenyi-diverzitas-kozpont2.html 
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Lábnyom a jövőnek     
Szervezetek karbonlábnyomának kiszámítására és a számítási módszertan hazai bevezetésére nyert 92 

387 euró közvetlen brüsszeli forrást a Herman Ottó Intézet. A Clim’Foot Projektben partnerként 

résztvevő intézmény az egyetlen sikeres magyar pályázó a LIFE Éghajlat-politika alprogramban. Dr. 

Béres András igazgatóval (főigazgató-helyettessel) klímaváltozásról, fenntarthatóságról és 

szemléletformálásról beszélgettünk. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/labnyom-a-jovonek.html 

 

Lépre csalt kártevők 

Nem kell többé a földeken hajlongva kártevő rovarokat számolgatnia a gazdáknak ahhoz, hogy 

megtudják, mikor érdemes permetezéssel felvenni ellenük a harcot. Az MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont (ATK) közel 1,5 millió euróval támogatott INSECTLIFE projektjében magyar kutatók olyan 

eszközt fejlesztenek, amellyel akár a világ másik feléről, okostelefonról is megfigyelhető lesz, mi zajlik 

odahaza a gyümölcsösben. 

Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/lepre-csalt-kartevok.html 
 

  Magtól magig     Lábnyom a jövőnek      Lépre csalt kártevők 

 

Elérhetőségeink: 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

NOVÁK Judit – LIFE NCP 

Tel: +36 17954995 

E-mail: eszter.judit.novak@fm.gov.hu 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

BOKOR Veronika – LIFE NCP 

Tel: +36 17952403 

E-mail: veronika.bokor@fm.gov.hu 

lifenature@fm.gov.hu 

 

ÉGHAJLAT-POLITIKA 

KOVÁCS Barbara – LIFE Climate NCP 

Tel: +36 18963129 

E-mail: barbara.kovacs@nfm.gov.hu 

 

PÉNZÜGY 

E-mail: info@lifepalyazatok.eu 
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