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MICACC: Az első sikeres magyar vezetésű éghajlat-politikai LIFE-projekt 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

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, a http://lifepalyazatok.eu oldallal támogatják.  

A LIFE információs hírlevéllel mindezekre szeretnénk felhívni a figyelmét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/
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LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 

 

2018. év első LIFE CLIMA Kisokosa 

A LIFE Klímapolitikai Csapat közreadta a 2018. év első LIFE CLIMA Kisokosát. A 14 oldalas anyagban 

összegyűjtésre kerültek azok az alapvető fontosságú információk, határidők és javaslatok, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek egy sikeres LIFE pályázathoz az Éghajlat-politika alprogramban. 

A Kisokos itt érhető el. 

 
 

Magyar önkéntes szervezetek a szervezeti karbonlábnyom csökkentéséért 

A LIFE Clim’Foot projekt második szakmai munkacsoport ülésén jártunk 

A francia vezetésű „Clim’Foot” egy transznacionális (francia-olasz-magyar-horvát-görög) LIFE projekt, 

melynek célja a különböző típusú szervezetek karbonlábnyomának mérése és csökkentése egy speciális, 

francia módszertan által. Ez az egyik első sikeres éghajlat-politikai LIFE projekt, amely magyar 

kedvezményezettel is rendelkezik, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) személyében. 

Bővebben 

 
 

Nagyobb támogatást kapnak a LIFE természetvédelmi pályázatok 

Az Európai Bizottság elfogadta a 2018/93 felhatalmazáson alapuló rendeletet, mely értelmében a LIFE 

Környezetvédelem Alprogram keretében nyújtott projekttámogatásokra előirányzott költségvetési források 

legalább 60,5 %-át a természet és biológiai sokféleség megőrzését támogató projektekre kell fordítani. A 

rendelkezés értelmében a 2018-as pályázati időszaktól kezdődően, a korábbi évekhez képest legalább 5,5%-

kal több támogatás jut a természetvédelmi témájú pályázatokra. 

Bővebben 

http://www.lifepalyazatok.eu/2018-ev-elso-life-clima-kisokosa.html
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5259
http://www.lifepalyazatok.eu/magyar-onkentes-szervezetek-a-szervezeti-karbonlabnyom-csokkenteseert.html
http://lifepalyazatok.eu/nagyobb-tamogatast-kapnak-a-life-termeszetvedelmi-palyazatok.html
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Beharangozó 

 

LIFE Természetvédelmi Tréning – 2018. február 20. 

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. február 20-21-én szervezi meg pályázói igények szerinti 

természetvédelmi tréningjét Kecskemét-Lakitelek helyszíneken. 

 

LIFE Környezetvédelmi Tréning – 2018. március 20. 

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. március 20-án szervezi meg soron következő LIFE tematikus 

tréningjét „A LIFE Környezetvédelem Alprogram újdonságai a 2018. évtől” címmel, a Földművelésügyi 

Minisztérium Darányi Ignác termében (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.). A képzés fő célja a 

novemberben elfogadásra került LIFE 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves munkaprogram 

által bevezetett újítások ismertetése, valamint a LIFE Környezetvédelem Alprogram pályázati lehetőségeinek 

bemutatása. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az eseményen! 

 

VII. LIFE Klímapolitikai Tréning - 2018. március 27 

VII. LIFE Klímapolitikai Tréning – „Klímapályázat” pontról pontra!”: ezen a tréningen bemutatjuk, mit 

takarnak az egyes értékelői szempontok és, hogy mit szeretne látni az Önök pályázati anyagában az EASME 

és az értékelők 2018-ban. Különös hangsúlyt fektetünk az olyan, nehezen megfogható, de a LIFE 

programban mégis lényeges kritériumokra, mint a „megismétlés és átültetés”, a „close-to-market projektek” 

és a ’policy uptake’ 

 

Az események programjai hamarosan elérhetőek lesznek honlapunk Események rovatában. 

 

További programjaink 

2018. tavaszán LIFE információs napot, LIFE pályázatíró tréninget, valamint további tematikus tréningeket 

rendezünk, amelyek részleteiről következő hírlevelünkből tájékozódhat. 

 

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 

 
Természetes vízmegtartás 

MICACC: Az első sikeres magyar vezetésű éghajlat-politikai LIFE-projekt 

Egyre több hazai önkormányzat ismeri fel a 

vízmegőrzés fontosságát, azonban kellő 

ismeretek hiányában számtalan nehézségbe 

ütköznek. Számukra nyújt lehetőséget a 

Belügyminisztérium koordinálta LIFE-MICACC 

elnevezésű projekt: az Unióban kipróbált 

természetes vízmegőrző megoldásokat 

tesztelik a gyakorlatban is a hazai 

önkormányzatok bevonásával.  

A projekt vezetője, a Belügyminisztérium 

széles körű partnerséget valósít meg a 

legsérülékenyebb hazai önkormányzatok 

(aszállyal, belvízzel, villámárvízzel és 

vízhiánnyal sújtott területeinek) jobb éghajlati 

alkalmazkodásáért. A tízfős partnerségben 

helyet kapnak kormányzati, önkormányzati, 

civil és piaci szereplők is. 

Bővebben 

 
 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/esemenyek.html
http://lifepalyazatok.eu/termeszetes-vizmegtartas.html
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Elérhetőségeink: 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

NOVÁK Judit – LIFE NCP 

Tel: +36 17954995 

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

lifeenvironment@fm.gov.hu 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

BOKOR Veronika – LIFE NCP 

Tel: +36 17952403 

E-mail: lifenature@fm.gov.hu 
 

ÉGHAJLAT-POLITIKA 

KOVÁCS Barbara – LIFE Climate NCP 

Tel: +36 18963129 

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

lifeclimate@nfm.gov.hu 

 

PÉNZÜGY 

E-mail: info@lifepalyazatok.eu 

haris.hajnalka@mfk.gov.hu 
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