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Tisztelt Érdeklődők! 

 

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

feladatait ellátó Innovációs és Technológiai Minisztériummal és Agrárminisztériummal együttműködve 

hazánk LIFE programban való hatékonyabb részvételét segíti elő.  
 

E szervek Magyarországnak a LIFE programból 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. 

 

 
LIFE INFONAP 2018 

 

 

LIFE-hírek 

 

Lezárult a 2018-as pályázatok beadásának határideje: többen pályáztak Magyarországról idén 

az Éghajlat-politika alprogramban, mint eddig bármikor  

2018. szeptember 12-én lezárult a hagyományos éghajlat-politikai tárgyú LIFE pályázatok beadási 

határideje a programban. Brüsszeli idő szerint 16:00 óráig öt darab magyar szervezet által vezetett 

konzorcium nyújtott be hagyományos LIFE pályázatot az Éghajlat-politika alprogramban. Ez az eddigi 

legmagasabb szám, amióta Magyarország tagja a programnak, valamint amióta létezik maga az alprogram 

(2014). Eddig 2016-ban adták be a legtöbb hagyományos pályázatot, akkor összesen négy darabot, melyek 

közül a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája által vezetett LIFE-MICACC-pályázat 

támogatást is kapott. Ezúton is gratulálunk az összes sikeresen pályázó szervezetnek! 

http://lifepalyazatok.eu/
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Az idei évben debütált a kétlépcsős pályázati rendszer 

Nagy örömmel fogadták a Környezetvédelem alprogram pályázói a 2018-ban bevezetett kétlépcsős pályázati 

rendszert. A benyújtási határidőre több mint 1000 pályázat érkezett be az EU tagállamaiból a 

környezetvédelmi és természetvédelmi pályázati témákban. 

Bővebben 

 

 
 

LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek 

 

Beszámolók 

 

LIFE INFONAP 2018  

2018. május 10-én rendezte meg a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. a LIFE INFONAP 2018 

rendezvényt Dobogókőn. Az Infonapon Bokor Veronika, LIFE természetvédelmi, Novák Judit Eszter, LIFE 

környezetvédelmi és Kovács Barbara LIFE éghajlat-politikai nemzeti kapcsolattartó prezentációját követően 

Heilmann Diána, az Európai Bizottság Külső Monitoring Csoportjának (NEEMO) magyar tagja osztotta meg 

a résztvevőkkel a LIFE-projektek végrehajtásával kapcsolatos észrevételeit és a monitoringlátogatások során 

szerzett tapasztalatait. Ebéd után Dr. Konstantinos Moustakas (Athéni Műszaki Egyetem) a SOL-BRINE-

projektről, Ferran Paune, környezetvédelmi tanácsadó pedig MONTSERRAT-projektről tartott előadást. 

Bővebben 

 

IV. LIFE Természetvédelmi Tréning 

Az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya 2018. május 15-én rendezte meg az év második LIFE 

természetvédelmi tréningjét 42 fő részvételével. 

A rendezvényen jelenlévő potenciális pályázók hallhattak a LIFE kapacitásépítési projekt keretében 

megvalósult olaszországi tanulmányút tapasztalatairól, megismerhették a hagyományos pályázatok 

benyújtásával kapcsolatos újdonságokat, valamint több sikeres magyar és olasz projekt példáján keresztül 

tanulhattak a pályázatírásról és projektmegvalósításról. 

Bővebben  

 

IV. LIFE Környezetvédelmi Tréning 

Az Agrármisztérium 2018. május 24-én tartotta LIFE környezetvédelmi tematikus tréningjét, mely a 

„Felkészülés a környezetvédelmi projektkoncepció benyújtására” címet viselte. A tréning célja az volt, hogy 

részletes áttekintéssel segítséget nyújtson szakmai, adminisztratív, valamint pénzügyi szempontból a június 

12-ig benyújtandó LIFE környezetvédelmi projektkoncepciók sikeres kialakításához. 

Bővebben 

http://lifepalyazatok.eu/az-idei-evben-debutalt-a-ketlepcsos-palyazati-rendszer.html
http://lifepalyazatok.eu/life-infonap-2021.html
http://lifepalyazatok.eu/iv-life-termeszetvedelmi-trening1.html
http://www.lifepalyazatok.eu/iv-life-kornyezetvedelmi-trening1.html
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LIFE pályázatíró tréning 2018 

A 2018-as LIFE pályázatíró tréninget május 31-én rendezte meg a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 

A tréning résztvevői tájékoztatást kaptak a 2018-2020-as LIFE Munkaprogram újdonságairól, a szakmai 

értékelési szempontokról és pénzügyi szabályokról. A jelenlévők megismerhették a projekttervezés és -

megvalósítás kihívásait, valamint a transznacionalitás és többcélúság nyújtotta lehetőségeket. A pályázati 

felhívással kapcsolatos kérdéseket szekcióbeszélgetésekben tárgyalhatták meg a résztvevők.  

Bővebben  

Beharangozók 

 

V. LIFE Környezetvédelmi és Természetvédelmi Tréning – 2018. november 28. 

Az Agrárminisztérium 2018. november 28-án rendezi meg V. LIFE Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Tréningjét, melynek helyszíne: Budapest, Báthory utca 10., fszt.-i konferenciaterem. A tréningen szó lesz 

az új, kétlépcsős pályázatbenyújtási rendszer eddigi tapasztalatairól, tanulságairól, valamint a remélhetően 

addigra nyertes koncepciókat benyújtóknak is igyekszünk támogatást nyújtani teljes pályázati anyaguk 

kidolgozásához az előadásokon keresztül. 

A tréning tervezett programjáról, előadásairól később nyújtunk tájékoztatást a 

www.lifepalyazatok.eu honlapon. 

 

VIII. Klímapolitikai Tréning - 2018. október 29. 

Bár a LIFE Kapacitásépítés Magyarországon projekt az év végével lezárul, az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban működő LIFE Klímapolitikai Csapat az év végéig még két tematikus éghajlat-politikai tréning 

megtartását tervezi. Az őszre tervezett VIII. Klímapolitikai Tréning időpontja 2018. október 29., hétfő, 

helyszíne pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium lesz.  

A tréning tervezett programjáról, előadásairól később nyújtunk tájékoztatást a 

www.lifepalyazatok.eu honlapon. 

 

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 

 

Példaértékű együttműködés a LIFE+ természet projektben 

Végéhez közeledik a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület 

déli részén” című LIFE+ természet projekt, melyet a főpályázó Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és 

partnerei, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. és a WWF 

Magyarország valósítanak meg 2011 és 2018 között. A projekt megvalósítását példás együttműködés kísérte 

a partnerek, szektorok között, mely a projektterületen viszonylag rövid idő alatt is sok előrehaladást hozott 

a természetvédelmi fronton. A közös munka nem ér véget, az eredményeket fenn kell tartani és tovább kell 

fejleszteni. 

A projektről és eredményeiről a következő linken olvashat: 

http://turjanvidek.hu/media/statikus/Rosalia_10_pp_11-16.pdf 

 

Újabb nyertes magyar beadású, természetvédelmi pályázat 

Nyert a 2017-ben a WWF Magyarország Alapítvány által beadott „Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a 

folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében” című pályázat. Partnerek: a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. és a Horvát Vízügyi 

Igazgatóság. 

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a Dráva menti élőhelyek, különösen a fűz-, nyár-, éger-, és 

kőrisligetek/ligeterdők és ártéri mocsárrétek megőrzéséhez és állapotuk javításához a terület 

vízgazdálkodásának javításával. A jobb vízgazdálkodást a pályázó több különböző tevékenységgel tervezi 

segíteni, mint például a Dráva folyószabályozási műveinek felülvizsgálata, kiválasztott műtárgyak 

átalakítása, elbontása és a medermélyülés lassítása. Az egyik legfontosabb tervezett tevékenység a Dráva 

egy mellékágának a folyó főmedrével való kapcsolatának megteremtését célozza. Ezen felül egy 

idegenhonos fafajú erdő puhafás ligeterdővé történő átalakítását és három műfészek kihelyezését tervezik 

fekete gólyák számára. A projektben az eredmények monitorozása és érintettek bevonása nagy hangsúlyt 

kap. 

http://lifepalyazatok.eu/life-palyazatiro-trening-2019.html
http://www.lifepalyazatok.eu/
http://www.lifepalyazatok.eu/
http://turjanvidek.hu/media/statikus/Rosalia_10_pp_11-16.pdf
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Újabb magyar siker: elindult a "Green & Safe LIFE-styles"! 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 2018 szeptemberében indította Green & Safe LIFE-styles projektjét, 

amelyet az Európai Unió LIFE alapja támogat, az Agrárminisztérium társfinanszíroz. A megvalósítás ideje 

2018-2023. 

A Green & Safe LIFE-styles célja, hogy tájékoztassa a fogyasztókat a háztartási vegyi anyagok 

fenntarthatósági és egészségi hatásairól, ezek biztonságos használatáról. A szemléletformáláson 

túlmutatóan magatartásváltozást szeretne elérni a vegyszerekkel kapcsolatos tájékozódásban, információ-

keresésben, vásárlási-, használati- és hulladék-elhelyezési szokásokban. 

A projekt elsősorban a veszélyességi címkékkel, emellett az ökocímkékkel ellátott termékkel kapcsolatos 

információkra és fogyasztói magatartásra koncentrál. A TVE legalább 15 000 fogyasztónál szeretné elérni, 

hogy csökkentse a vegyszerhasználatot, keresse a minősített környezetbarát termékeket, megfelelő 

óvatossággal szabaduljon meg a veszélyességi jelet hordozó termékektől, és elővigyázatosan használja 

ezeket. 

A Green&Safe LIFE-styles kutatási előkészületek után webes tartalommal, telefonos applikációkkal, 

terméktesztekkel és termékadatbázisokkal, sajtó- és kampánytevékenységgel, a közösségi média intenzív 

használatával, valamint informális képzési és közösségi programokkal tesz a fenntarthatóságért és a 

fogyasztók biztonságáért. 

2018. szeptember folyamán a projekt nemzetközi szakértői gárda előtt is bemutatkozott. A német székhelyű 

Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production által szervezett nemzetközi Academy of 

Change workshopon a világ minden tájáról érkező, magatartásváltozási programokat vezető szakértők 

véleményezték a projekt felépítését, és adtak ötleteket a sikeres megvalósításhoz.  

Együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban keressék: Gulyás Emese, tve@tve.hu 

 

A LIFE VisPO-projekt megvalósításának első tapasztalatai 

(Önkéntes Kezdeményezés a Pó folyó jövőjéért) 

Túl a projekt indulásának tervezgetési-tervezési szakaszán, már az első nyolc hónap után beszámolhatunk 

konkrét tapasztalatokról, tanulságokról. Az első hulladékgyűjtési akció, ahol a sport és a környezetvédelem 

összekapcsolását a gyakorlatban teszteltük, július 9-én történt, amikor a „Nagy Ugrás” (Big Jump) nap 

zajlott Európa-szerte. A kezdeményezés célja az európai folyók környezeti állapotának tisztázása és 

tudatosítása, kollektív ugrás a folyókba. Az alapötletet az adta, hogy a folyók vizének tisztaságát, különösen 

a nagyvárosokban meglehetős gyanakvás övezi. Torinóban az esemény Olaszország legnagyobb folyója, a 

Pó partján került megrendezésre a VisPo-projekt támogatásával. 

Bővebben 

 

 

mailto:tve@tve.hu
http://lifepalyazatok.eu/a-life-vispo-projekt-megvalositasanak-elso-tapasztalatai.html
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Elérhetőségeink: 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

NOVÁK Judit – LIFE NCP 

Tel: +36 17954995 

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

lifeenvironment@am.gov.hu 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

BOKOR Veronika – LIFE NCP 

Tel: +36 17952403 

E-mail: lifenature@am.gov.hu 

 

ÉGHAJLAT-POLITIKA 

KOVÁCS Barbara – LIFE Climate NCP 

Tel: +36 18963129 

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

lifeclimate@itm.gov.hu 

 

PÉNZÜGY 

KARSAINÉ Haris Hajnalka 

E-mail: info@lifepalyazatok.eu 

haris.hajnalka@mfk.gov.hu 

mailto:eszter.judit.novak@am.gov.hu
mailto:lifenature@am.gov.hu
mailto:barbara.kovacs@itm.gov.hu
mailto:lifeclimate@itm.gov.hu
mailto:info@lifepalyazatok.eu

