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Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól

I. lépcső: koncepció benyújtása

• max. 11 oldalas pályázatleírás benyújtása 2018.06.14.

16:00-ig (brüsszeli helyi idő szerint)

• angol nyelven

• eProposal felületen keresztül

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

Természet és biodiverzitás pályázati útmutató

A PROJEKTBENYÚJTÁSI ELJÁRÁS MÓDSZERTANA

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


• 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



Mit ne tartalmazzon a koncepció:

ø Aláírt kötelezettségvállalás

ø Térképek

ø Képek

A PROJEKTBENYÚJTÁSI ELJÁRÁS MÓDSZERTANA



A PROJEKTBENYÚJTÁSI ELJÁRÁS MÓDSZERTANA

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.



Odaítélési kritériumok Minimum 

pontszám

Maximum 

pontszám

Pályázat általános minősége 5 20

Általános uniós hozzáadott  

érték

10 30

Összes (teljesítendő) 

pontszám

15 50

KONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉSE



I. „A pályázat általános minősége” 20/5 pont

1. Projekt szerkezete (logika, célok, eredmények, akciók, 

egyértelmű leírás)

2. Átláthatóság (megvalósíthatóság, partnerség, időkeret), 

3. Ár-érék arány (ambíciók, kockázatok és csökkentésük)

II. „Az általános uniós hozzáadott érték” 30/10 pont

1. LIFE prioritásokhoz való hozzájárulás

2. Hatás (EU szakpolitika, reális, számszerűsített, konkrét)

3. Fenntarthatóság (hatások és eredmények – átültetés,  

megismétlés)

KONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉSE



Valamennyi Természet és Biodiverzitás pályázatra vonatkozó kritérium:

➢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.

TERMÉSZETVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

➢A projekt fő célja a természetes élőhelyek

és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzése.



TERMÉSZETVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Kizárólag Természet pályázatokra vonatkozó 

kritérium:

➢A javasolt akciók célja: madárvédelmi/élőhelyvédelmi

irányelv szerinti célkitűzések megvalósítása.

Kizárólag Biodiverzitás pályázatokra vonatkozó

kritérium:
➢A javasolt akciók célja: a EU Biodiverzitás Stratégia 2020

2-5. céljainak teljesítésének támogatása.

Hozzájárulás a projekttémákhoz (4. ért. szempont): 

Maximum 2 specifikus téma választható (0/10 pont)



TERMÉSZETVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Földvásárlás – 11 feltételnek kell teljesülnie az elszámolhatósághoz:

•A megvásárolt terület Natura 2000 hálózat fejlesztését szolgálja

•Garancia: örökre természetvédelmi célokat kell szolgálnia a megvásárolt 

területnek – ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS!/földhivatali bejegyzés

•Földvásárló megfelelő kompetenciával rendelkezzen

•Költséghatékonyság, piaci ár

•Buktató: osztatlan közös tulajdonú ingatlan



EU társfinanszírozás mértéke:

Természet és biodiverzitás: 60-75% (75% - kiemelt jelentőségű 

fajok/élőhelyek; projekt költségvetés minimum 50%-a konkrét 

természetvédelmi akciókra)

Hazai társfinanszírozás:

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához

szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről

• 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.

NEMZETI ÖNERŐ TÁMOGATÁS



AM 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!

NEMZETI ÖNERŐ TÁMOGATÁS



Természetvédelem témakörben 

AM, 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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

http://www.lifepalyazatok.eu/

