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LIFE 2018-2020 

meghatározó dokumentumok 

• LIFE rendelet (1293/2013/EU – 2013. december 11.)

• LIFE Többéves munkaprogram 

• 2014-2017

• 2018-2020

• Pályázati útmutató (évente)

• Értékelési útmutató

• LIFE honlap: projekt adatbázis



A LIFE program 2018–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves munkaprogramja

Változások:

 EU-s társfinanszírozás arányának csökkentése 60-ról 55%-ra

Kivétel: Természet és biodiverzitás kiemelt terület (60-75%)

 Projekttémák számának csökkentése

 Pályázati eljárás egyszerűsítése

 2 lépcsős pályázatbenyújtás bevezetése 2018-tól

 Nagyobb hangsúly a projekteredmények 

megismételhetőségén – odaítélési szakaszban



LIFE 2018-2020: Kiemelt területek & forrás
LIFE Program

1.6 Mrd €

(2018-2020)

Környezetvédelem 

alprogram

1.2 Mrd € (75%)

Éghajlat-politikai 

alprogram

0.4 Mrd €

Környezet és erőforrás hatékonyság

Természet és biodiverzitás

Környezetvédelmi irányítás 

és tájékoztatás

Éghajlatváltozás mérséklése

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 

Éghajlat-politikai irányítás és 

tájékoztatás



Természet pályázatokra vonatkozó kritérium:

 A javasolt akciók célja: 

madárvédelmi/élőhelyvédelmi irányelv szerinti 

célkitűzések megvalósítása.

Biodiverzitás pályázatokra vonatkozó kritérium:

 A javasolt akciók célja: a EU Biodiverzitás

Stratégia 2020 2-5. céljainak teljesítésének 

támogatása.

Hozzájárulás a projekttémákhoz - pluszpont (0/5/10) 

1 specifikus téma teljesítése (10 pont)

„Természet és biodiverzitás” projekttémák



„Természet” projekttémák

1. Natura 2000 területeken a jelölő

élőhelyek/fajok természetvédelmi

helyzetének javítása.

2. Natura 2000 területeken a közösségi

jelentőségű élőhelyek/fajok

természetvédelmi helyzetének javítása,

ha a helyzetük kedvezőtlen vagy rossz

(kedvező és ismeretlen helyzetű kivétel).

3. Natura 2000 tengeri területekre irányuló

intézkedések.



1. Zöld infrastruktúrával foglalkozó, 

az ökoszisztéma szolgáltatások 

állapotát és/vagy Natura 2000 

területek és/vagy egyéb védett 

területek közötti összeköttetést 

javító tervek és fellépések 

kidolgozása és végrehajtása;

energetikai/közlekedési

infrastruktúra negatív hatásának

„Biodiverzitás” projekttémák

2. A biológiai sokféleségnek a pénzügyi és üzleti döntésekbe való 

integrálását célzó eszközök kifejlesztése és alkalmazása;

csökkentése



3. Veszélyeztetett fajok, élőhelyek megőrzése

– Európai Vörös Lista / IUCN Vörös Lista

4. Az idegenhonos özönfajok elleni küzdelem

3 fellépés:

 betelepítés megelőzése,

 korai észlelés/gyors reagálás,

 irtás/féken tartás.

„Biodiverzitás” projekttémák



Támogathatósági kritériumok

 A projekt költségvetés min. 25%-át konkrét 

természetvédelmi tevékenységekre kell fordítani!

Konkrét természetvédelmi tevékenység: azok a tevékenységek, 

amelyek a fajok, élőhelyek természetvédelmi helyzetét közvetlenül 

javítják.

 A projekt fő célja a természetes élőhelyek és a vadon élő 

növény- és állatvilág megőrzése!

 A kutatással foglalkozó projektek, illetve a nagy méretű 

infrastruktúra kialakítására irányuló projektek nem 

támogathatóak!



LIFE Természet - néhány fontos információ 

• LIFE Nature: csak Natura 2000 területen!

• Natura 2000 területek aktuális adatlapját kell alapul

venni (FM, NPI)

• Földvásárlást, tervkészítést (fenntartási, fajmegőrzési) előre 

egyeztetni a FM-el, hosszú folyamat, időben kezdeni

• Natura 2000 fenntartási terv: 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 

előírásai + FM útmutató!

• Földvásárlás – 11 feltételnek kell teljesülnie az 

elszámolhatósághoz

Garancia: örökre természetvédelmi célokat kell 

szolgálnia a megvásárolt területnek 

– ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBE RÖGZÍTENI!



LIFE „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” 

természetvédelmi projekttémák

• Kommunikációs és tudatosságnövelő kampányok: 

-a Natura 2000 hálózat

-az idegenhonos inváziós fajok

- a zöld infrastruktúráról és a kapcsolódó ökoszisztéma szolg.

• Közigazgatás kapacitásának és minőségének fejlesztése

- Biogeográfiai szemináriumok ajánlásai 

• Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés támogatása

- stratégiák kidolgozása, végrehajtása (vadon élő állatokkal és               

növényekkel kapcs. szabálysértések, illegális kereskedelem)

- szakértői hálózatok létrehozása

• EU-s környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának javítása



A projektbenyújtási eljárás módszertana 

Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól

1. lépcső:

• max. 10 oldalas pályázatleírás benyújtása

 kedvezményezettekre vonatkozó űrlapok,

 a projekt tartalma nagy vonalakban - fő célkitűzések,

megcélzott fajok/élőhelyek, a tervezett partnerség, az

esetleges korlátozások és az ezek kezelésére hivatott

vészhelyzeti terv, valamint projekteredmények

fenntarthatóságára vonatkozó stratégia.

 a projekt költségvetése a költségkategóriák szintjén.



A projektbenyújtási eljárás módszertana 

Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól

2. lépcső:

• Részletes pályázat benyújtása

 Eltérés: fellépések, a partnerség és a költségvetés

tekintetében korlátozott rugalmasság,

 A költségvetés – az EU hozzájárulása legfeljebb 10 %-

kal térhet el a pályázatleírásban szereplő költségvetéstől.



A projektbenyújtási eljárás módszertana 

Indikatív menetrend:

Pályázati felhívás – 2018. április 18.

Koncepció benyújtása: 2018. június 14.

Koncepció eredménye: 2018. október

Teljes pályázati anyag benyújtása: 2019. január

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések: 2019. május

Támogatói szerződés megkötése: 2019. július

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban): 2019. július 15.



Odaítélési kritériumok

Pályázatleírás: 50 pont

1. A pályázat általános minősége: max. 20 pont (minimum

pontszám: 5 pont)

A kritérium a pályázatok egyértelműségére (beleértve a működést

megelőző viszonyok leírását), a pályázatok megvalósíthatóságára

és a tájékoztató jellegű ár-érték arányra összpontosít.

2. Általános uniós hozzáadott érték: max. 30 pont (minimum

pontszám: 10 pont)

A kritérium a projektnek a LIFE prioritásaihoz való

hozzájárulására, a várt hatásra és a projekteredmények

fenntarthatóságára irányul.



Önerő támogatás

EU társfinanszírozás mértéke:

Természet és biodiverzitás: 60-75%

Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás: 55%

Hazai társfinanszírozás:

• Pályázati koncepció: nem csatolható 

aláírt kötelezettségvállalás

státusz: „confirmed”/ „to be confirmed” 

mértéke: önerő mértékének maximum 50%-a

• Részletes pályázat: A6 társfinanszírozó nyilatkozat

Támogatás megítélése egyedi döntés szerint.



Önerő támogatás

FM TMF nemzeti kapcsolattartóknak a pályázati koncepció 

benyújtása előtt megküldendő:

• Önerő-támogatási kérelem

• LIFE pályázati anyag max. 1 oldalas összefoglalója magyarul

• Projekt költségterv

Nemzeti határidő: 2018. június 6.

Feltétel: Pályázati anyagok láthatóvá tétele a nemzeti kapcsolattartó 

számára!



További információk

Természetvédelem témakörben:

FM, Természetmegőrzési Főosztály

Érdiné dr. Szekeres Rozália, 

Bokor Veronika,

Demeter András

E-mail: lifenature@fm.gov.hu

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

www.lifepalyazatok.eu

TERMÉSZETVÉDELMI KISOKOS

mailto:veronika.bokor@fm.gov.hu
http://www.lifepalyazatok.eu/


További információk

IV. LIFE TERMÉSZETVÉDELMI TRÉNING:

 Időpont: 2018. május 15. 

 Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium

 Témák:

• Koncepció benyújtására vonatkozó részletes információk

• Olaszországi tanulmányút tapasztalatai

• Projektírás, megvalósítás tapasztalatai

több nyertes projekt példáján keresztül



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


