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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.  

 

A LIFE Kapacitásépítés Magyarországon című projekt futamideje lassan a végéhez közeledik, de a 

konzorcium tagjai munkájukat az „After-LIFE” időszakban is folytatják. A honlapon és a közösségi oldalakon 

keresztül továbbra is tájékoztatást nyújtunk a LIFE program újdonságairól, a hazai sikeres projektekről, 

illetve természet- és környezetvédelmi szemléletformálást célzó tartalmakat is közlünk. 2019 őszén egy 

újabb hírlevéllel jelentkezünk, amelyben infó grafikákkal ismertetjük a projekt eredményeit.  
Az Agrárminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közös szervezésében évente egy 

nemzeti információs nap, egyéni szervezésben pedig évente alprogramonként egy szakmai tréning kerül 

megrendezésre. 

 

LIFE-hírek 

LIFE program: negyedmilliárd euró összegű beruházás környezet-, természet- és 

éghajlatvédelmi projektekbe 

Az Európai Bizottság 243 millió euró (kb. 78 milliárd forint) összegű beruházási csomagot hagyott jóvá az 

uniós költségvetésből olyan projektekre, melyek a LIFE program keretében a természet és a környezet 

védelmét, valamint az életminőség javítását hivatottak előmozdítani Európa fenntarthatóbb és alacsonyabb 

szén-dioxid-kibocsátású gazdasági termelésre való átállása során. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

LIFE program keretében nyújtott uniós finanszírozás további beruházásokat fog generálni, és így összesen 

430,7 millió euró (kb. 139 milliárd forint) értékben állnak majd rendelkezésre források 142 új projekt 

megvalósítására. Magyarországon többek között a Dráva menti élőhelyek és biológiai sokféleség javítását 

célzó projektet (WISEDRAVALIFE) és a fogyasztókat a vegyipari termékek fenntartható használatában segítő 

Zöld & biztonságos életvezetés nevű programot támogatja a LIFE. 

Bővebben 

 
Fotó: Gruber Tamás, http://www.olddrava.com 

http://lifepalyazatok.eu/
http://lifepalyazatok.eu/life-program-negyedmilliard-euro-osszegu-beruhazas-kornyezet-,-termeszet-es-eghajlatvedelmi-projektekbe.html
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LIFE Kapacitásépítés Magyarországon  

Beszámoló a magyar-horvát LIFE 

projekttalálkozóról 

2018. október 10-11-én tanulmányutat szervezett 

Budapestre a horvátországi Környezetvédelmi és 

Energiaügyi Minisztérium LIFE Csapata. A horvát 

LIFE kapacitásépítési projekt keretében 

megvalósult látogatáson nem csak a LIFE nemzeti 

kapcsolattartói csapat vett részt, hanem 

potenciális pályázók is lehetőséget kaptak arra, 

hogy megismerjék a jelenleg futó magyar 

környezetvédelmi és kommunikációs LIFE 

projekteket.  
Bővebben 

Beszámoló a ciprusi tanulmányútról 

2018. november 21. és 23. között valósult meg a 

magyar LIFE kapacitásépítési projekt utolsó 

tanulmányútja Cipruson. A magyar kollégák 

meglátogatták a ciprusi Mezőgazdasági, 

Földművelésügyi és Környezetvédelmi 

Minisztérium Környezetvédelmi Főosztályán a 

ciprusi kapacitásépítési projekt keretében 

működő LIFE Cyclamen csapatot, valamint 

számos további LIFE projektmenedzserrel 

találkoztak (LIFE UrbanProof, LIFE MEDEA, LIFE 

Smart PV, LIFE Adpat2Clima, LIFE+ 

Organiko, LIFECAB, LIFE Green Grapes).  A LIFE 

Klímapolitikai Csapat a tanulmányút során 

elsajátított tudást a december 4-ei IX. LIFE 

Klímapolitikai Tréningen is megosztotta a 

potenciális magyar pályázókkal. 
Bővebben 

VIII. Klímapolitikai Tréning  

2018. október 29-én 38 fő részvételével rendezték 

meg a VIII. LIFE Klímapolitikai Tréninget az 

Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) 

„A 2017-2018. pályázói év tanulságai” címmel. 

Mivel az elmúlt hét tréning során az ITM-ben 

működő LIFE Klímapolitikai Csapat már számos 

tematikus előadást tartott, valamint 2018. évi 

éghajlat-politikai pályázatok is benyújtásra 

kerültek már a szeptemberi hónapban, időszerűvé 

vált egy, az idei és az elmúlt év pályázóinak és 

pályázatíróinak gyakorlati tapasztalataira építő 

tréning megtartása. 

Bővebben 

V. LIFE Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Tréning  

2018. november 28-án megrendezésre került az 

év utolsó, környezet-, és természetvédelmi 

tematikájú LIFE tréningje 

az Agrárminisztérium szervezésében. A 

rendezvényen 69 fő vett részt. A jelenlévők 

megismerhették a „LIFE Kapacitásépítés 

Magyarországon” című projekt főbb eredményeit, 

a LIFE program 2021-től várható újdonságait. 

Bemutatkozott a portugáliai LIFE Index-Air 

projekt, valamint előadást tartott Dr. Palatitz 

Péter a Magyar Madártani Egyesület 

képviseletében. A tréningen kerekasztal 

beszélgetés keretében mutatkoztak be a hazai 

nyertes környezetvédelmi- és természetvédelmi 

projektkoncepciók. 

Bővebben 

http://lifepalyazatok.eu/beszamolo-a-magyar-horvat-life-projekttalalkozorol.html
http://lifecyclamen.com.cy/en/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5354
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5354
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6190
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6321
http://lifepalyazatok.eu/ciprusi-tanulmanyut.html
http://lifepalyazatok.eu/viii-life-klimapolitikai-trening1.html
http://lifepalyazatok.eu/v-life-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-trening2.html
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IX. Klímapolitikai Tréning 

2018. december 3-án 30 fő részvételével került 

megrendezésre „A 2018-as pályázói év és a LIFE 

program jövője 2020 után” címet viselő IX. LIFE 

Klímapolitikai Tréning az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban. A tréningen amellett, hogy a LIFE 

Klímapolitikai Csapat tagjai megosztották tanácsadói-

kapcsolattartóiszaktudásukat, lehetőség nyílt a 

pályázók számára arra is, hogy megoszthassák 

egymással pályázási tapasztalataikat.  

Bővebben 

 

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek 
 

Magyar pályázat nyerte el az Európai Unió Natura 2000 díját 

A Natura 2000 díj – brüsszeli átadása után itthon is – ünnepélyes keretek közt került bemutatásra a Tatai 

Vadlúd Sokadalom november 24-i rendezvényén.  

A nemzetközi szakmai zsűri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által koordinált 

„Partnerség a parlagi sasokat érintő mérgezések megszüntetéséért” című pályázatot hirdette ki győztesnek 

a „Természetvédelem” kategóriában induló 35 pályázat közül.  

Így a díj négy éves történetében először ünnepelhetünk magyar győztest a díjazottak között. Az MME 

nemzetközi szervezete a BirdLife International bolgár, görög és spanyol partnerszervezetei további két 

kategóriában hozták el az első díjat. 

A Natura 2000 díj a legsikeresebb európai természetmegőrzési projekteket jutalmazza, és felhívja a 

figyelmet Európa egyik kiemelkedő vívmányára, a védett területek Natura 2000 hálózatára. A 2018. évi 

Natura 2000 díj nyerteseit Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért 

felelős Európai Uniós biztos hirdette ki május 18-án Brüsszelben. 

A díjátadóról és a nyertes pályázatról bővebben az alábbi linken olvashat: 

http://imperialeagle.eu/hu/content/magyar-siker-az-europai-unio-natura-2000-dijatadon 

A kép forrása: http://imperialeagle.eu/hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lifepalyazatok.eu/ix-life-klimapolitikai-trening1.html
http://imperialeagle.eu/hu/content/magyar-siker-az-europai-unio-natura-2000-dijatadon
http://imperialeagle.eu/hu
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2018. 12. 31-én zárul a RAPTORSPREYLIFE projekt 

2014. 07. 01-én indult „A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának 

biztosítása a Kárpát-medencében” című, az Európai Unió LIFE+ programjának társfinanszírozásával 

megvalósuló projekt a világszerte veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom Európában kulcsszerepet 

betöltő állományainak megerősítését tűzte ki céljául. Mindkét faj az EU Madárvédelmi Irányelve és a LIFE+ 

Nature szempontjából kiemelten védendő fajnak számít, legjelentősebb európai populációiknak a Kárpát-

medence ad otthont. 

A korábbi védelmi törekvéseknek köszönhetően a parlagi sas és a kerecsensólyom populációinak lassú 

növekedése tapasztalható a Kárpát-medencében. Ugyanakkor a két faj fontos táplálékbázisát képező 

kisemlősök, mint a közönséges ürge, a mezei hörcsög és a mezei nyúl állományai egyre fogynak. Akárcsak 

az említett fajoknak élőhelyet biztosító füves puszták életében kulcsszerepet játszó délvidéki földikutya és 

csíkos szöcskeegér állományai is. Ez a tendencia veszélyezteti a két ragadozómadár-faj védelmére irányuló 

erőfeszítések eddigi eredményeit. Az ürge, a délvidéki földikutya, a csíkos szöcskeegér önmagukban is 

kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselnek, a hörcsög és a mezei nyúl pedig, a pusztai 

táplálékhálózat különösen fontos, de egyre fogyatkozó építőelemei. Mindezekre tekintettel, a projekt 

közvetlenül az említett kisemlősök populációinak megerősítésére törekszik, hogy ezzel is segítse ritka 

ragadozómadaraink hatékony védelmét. Forrás: http://sakerlife3.mme.hu 
A projektgazdákkal készített interjúnk itt olvasható: http://lifepalyazatok.eu/visszahoditjak-a-madarak-

kiralyait.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar példa a fóliahulladék-feldolgozásra 

Globális problémára hívja fel a figyelmet a LIFE 

RECYPACK-projekt. A LIFE-program által 

finanszírozott konzorciumot spanyolok hívták 

életre; a céljuk az, hogy a Valencia térségében 

még megoldatlan szelektív hulladékgyűjtésre 

megnyugtató megoldást találjanak. Ebben mutat 

példát a magyar ReMat Zrt. a projektben: a cég 

20 éve foglalkozik fólia típusú hulladék 

regranulálásával.  

Bővebben 
 

 

 

 

 

http://sakerlife3.mme.hu/
http://lifepalyazatok.eu/visszahoditjak-a-madarak-kiralyait.html
http://lifepalyazatok.eu/visszahoditjak-a-madarak-kiralyait.html
http://lifepalyazatok.eu/magyar-pelda-a-foliahulladek-feldolgozasra.html


 

A hírlevél a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE14 CAP/HU/000010 azonosító számú  
kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával. 
 

 

 

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 
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