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FOLYTATÁS („continuation”) A projektben résztvevő entitások a projektzárás után is 
alkalmazzák a projektidő alatt végrehajtott megoldásokat.

MEGISMÉTLÉS („replication”)
A projekt által alkalmazott megoldásokat újra ugyanúgy és 
ugyanazokra a célokra használják fel más szervezetek/ágazatok 
a projekt során vagy vége után.

ÁTÜLTETÉS („transfer”)

A projektben alkalmazott megoldásokat másként vagy eltérő 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai vagy kapcsolódó irányítási és 
információs célra használják fel ugyanazok vagy más 
szerveztek/ágazatok a projekt során vagy vége után.

1. Szempontok érvényesülésének szem előtt tartása a projekt teljes 
időtartama alatt

2. Stratégiaalkotás kötelezettsége a megismétlés és átültetés érdekében:
• több mint tudásátadás és networking
• egyértelmű és hiteles leírás

Max.pontszám:15 (minimum kötelező pontszám: 8)



Az Európai Bizottság visszajelzései
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„Bizonytalan, hogy a projekteredmények milyen feltételek mellett 

lehetnek megismételhetők.”

„Üzleti terv, mint eredménytermék legyen, ha üzleti jellegű.”

„Legyenek felmérve a jövőbeli érintettek és felhasználók, legfőbb 

érintettek, az ellátási lánc és a régiók.”

„Külön akció szóljon a megismétlésről, átültetésről egy arányos 

költségvetéssel.”

„Legyen bevonva legalább meghívottként 1-2 olyan szereplő, akik 

tovább vinnék az eredményeket.” 

„Ha bármilyen megtakarításhoz vezet a projekt, ez hogyan lesz 

fenntartható és mérhető.”

„Szülessen külön stratégia a „kritikus tömeg” elérésének céljával -

kivel, hol, mit, miből?”

„A koordináló kedvezményezett a megismétlésben és átültetésben is 

vezető szerepet vállaljon.”



Az Európai Bizottság visszajelzései II.
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„Az After-LIFE terv külön hangsúlyt helyezzen a megismétlésre, 

átültetésre.”

„A „puszta” disszemináción túli, kreatívabb, specifikusabb és 

ambiciózusabb, mégis költséghatékony akciókra van szükség.”

„Elengedhetetlen az indikátorokkal történő alátámasztás.”

„Legyen felmérve, mely szereplők vinnék tovább, ismételnék meg az 

eredményeket.”

„Ha jogi akadályokat is felvet a terjesztés, akkor hatóság bevonására 

még nagyobb szükség van.”

„Ausztria – mérnöki tudás, Magyarország – kivitelezés helyszíne

Ciprus - tesztelés.”

„A megismétlés nem csupán más országként, de más szektorként is 

értelmezhető.”



2016. június 15. – 2019. április 30.

A cél annak bizonyítása, hogy a meglévő ipari létesítményekben ipari léptékben is megéri 
gyártani egy, alacsony kalcit tartalmú, termelés során alacsonyabb CO2-kibocsátással járó 
cementet és betonterméket (ún. Solidia). Cél továbbá, hogy az európai szakpolitikai célokkal 
összhangban növekedjen az érdekeltek tudatossága a lehetséges kibocsátáscsökkentésekről és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos előnyökről.

• A termékekhez kapcsolódó üzleti modell kialakítása az életképesség biztosítása érdekében
• A potenciális körkörös gazdasági szakpolitikák előrejelzésével a Solidia technológiáinak 

potenciális elérhetőségét.
• Ipari méretű betontesztelés a környezeti, műszaki és gazdasági tulajdonságok 

validálására
• A cement termékláncra, a nagyközönségre és a politikai döntéshozókra irányuló 

kommunikációs stratégia kialakítása. Ebben tájékoztatás a célcsoportnak megfelelően az 
alacsonyabb üvegházhatású gáz-kibocsátással járó új cementgyártási módszerről.

• A Solidia kötőanyag felhasználásával előállított cement kereskedelmi bevezetése az 
Európai Unióban a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló szakpolitikákhoz kapcsolódva.

Koordináló kedvezményezett: OR Lafarge Centre de Recherche (francia kutatóközpont)
A Lafarge által Magyarország is érintett.

Fenntarthatóságot
(folytatást, 
megismétlést és 
átültetést) segítő  
jó gyakorlat

Időtartam

Cél
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Kedvezményezettek

3.830.320 EUR (EU támogatás: 2.196.012 EUR)Költségvetés

Jó gyakorlatok I. - SOLID LIFE - "Solidia low CO2 cement : from 
cement production to precast industry” (CCM)



2016. január 1. – 2018. december 31.

A cél annak demonstrálása, hogy a hulladéklerakókon keletkező üvegházhatású gázok kezelését 
célzó innovatív módszer technikailag, gazdaságilag és környezetvédelmileg is alkalmas arra, 
hogy egy mikrobiális metán oxidáció révén csökkentse az üvegházhatás mértékét. 

• A folyamatok mennyiségi indikátorral mérhető környezeti előnyeinek értékelése 
elemzéssel, különböző nemzeti forgatókönyveket is figyelembe véve

• A projektben megvalósított teszteléshez képest egy teljes körű telepítés műszaki és 
gazdasági életképességének értékelése

• Az alacsony fűtőértékű hulladéklerakókon keletkező üvegházhatású gázok kezelését célzó 
regionális iránymutatások kidolgozása és bemutatása szövetségi kormányzati és 
regionális kormányzati vezetők részvételével zajló koordinációs gyűléseken, azzal a 
céllal, hogy ösztönözzék a hulladéklerakókról szóló irányelvről és más új jogalkotási 
intézkedésekről szóló párbeszédet is.

• A projekt eredményeinek terjesztése a hulladéklerakók kezelésével foglalkozó érdekelt 
felek bevonásával, az innovatív és fenntartható gázkezelés módszereiről.

Koordináló kedvezményezett: UNIVERSIT DEGLI STUDI DI FIRENZE (olasz egyetem)
Társult kedvezményezettek olasz hatóságok

Fenntarthatóságot
(folytatást, 
megismétlést és 
átültetést) segítő  
jó gyakorlat

Időtartam

Cél
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Kedvezményezettek

855.612 EUR (EU támogatás: 513.366 EUR)Költségvetés

Jó gyakorlatok II. - LIFE RE Mida - Innovative Methods for 
Residual Landfill Gas Emissions Mitigation in Mediterranean 
Regions (CCM)



2016. október 1. – 2020. május 31.

A cél az önkormányzatok éghajlatváltozási alkalmazkodási képességének növelése egy olyan 
eszközkészlet kialakítása által, ami támogatja az alkalmazkodási tervezést. Az online 
eszközkészlet segít az éghajlatváltozás hatásainak előrejelzésében, a várható érzékenységek 
feltérképezésében, meglévő alkalmazkodási módszerek bemutatásában és az alkalmazkodási 
intézkedések nyomon követésében. 

• A kifejlesztendő eszközkészlet műszaki és gazdasági életképességének értékelése

• Az éghajlatváltozás valószínű hatásainak azonosítása és értékelése a ciprusi, görög és 
olaszországi települési önkormányzatokra, valamint helyi alkalmazkodási stratégiák 
kidolgozása ezen önkormányzatok számára

• A zöld infrastruktúra-projektek megvalósítása Cipruson és Olaszországban -
zöldterületek, zöld tetők és áteresztő útburkolat Strovolosban, Lakatamiában és Emiliában.

• Tréningek, tudományos konferenciák, tudományos publikációk

Koordináló kedvezményezett: Ciprusi Környezetvédelmi Minisztérium (ciprusi hatóság)
Társult kedvezményezettek között olasz egyetem, olasz hatóság, görög kutatóközpont

Fenntarthatóságot
(folytatást, 
megismétlést és 
átültetést) segítő  
jó gyakorlat

Időtartam

Cél

© 2019 Deloitte Magyarország 7

Kedvezményezettek

1.854.000 EUR (EU támogatás: 1.104.599 EUR)Költségvetés

Jó gyakorlatok III. - LIFE UrbanProof - Climate Proofing Urban 
Municipalities (CCA)



2016. július 1. – 2019. november 1.

A cél, hogy segítséget nyújtsanak az Haut Languedoc Regionális Nemzeti Park menedzserei és 
erdőtulajdonosai számára menedzsment stratégiáik kialakításában, amelyek figyelembe veszik 
a releváns éghajlatváltozási forgatókönyveket az erdei ökoszisztémák védelme és az erdészeti 
ágazat dinamikusságának megőrzése érdekében a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
kihívásokkal összhangban.

• 10 tesztleírás, amely részletesen ismerteti az új erdészeti gyakorlatok technikai és 
gazdasági következményeit a meglévő erdőterületeken

• 12 tesztleírás az új erdészeti területeken végzett új erdészeti gyakorlatok kísérletein alapuló 
tesztek alapján (10 ültetési teszt 12-15 hektáron 15-20 különböző fafajon és szervezeti 
módszerek a kockázathoz való jobb alkalmazkodásra)

• A válságkezelésre vonatkozó cselekvési terv és online képzési modul megalkotása és 
terjesztése 150–180 menedzser részére

• Konkrét nemzetközi szakmai konferenciákon előadások tartása a projekt 
előrehaladásáról

• Utazó kiállítás

• Nemzetközi erdészeti napok szervezése

• Nemzetközi szakértői konferencia szervezése a projekt eredményeiről

• Nemzetközi hírlevél

Koordináló kedvezményezett: Syndicat Mixte d'Amnagement et de Gestion du Parc Naturel 
Rgional du Haut Languedoc (francia nemzeti park)
Társult kedvezményezett a francia magán-erdőgazdálkodók országos testülete és erdészeti 
szakszervezet is.

Fenntarthatóságot
(folytatást, 
megismétlést és 
átültetést) segítő  
jó gyakorlat

Időtartam

Cél
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Kedvezményezettek

1.314.330 EUR (EU támogatás: 788.598 EUR)Költségvetés

Jó gyakorlatok IV. - LIFE FORECCAsT - Forest: Climate Change 
Adaptation



2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

Kapacitásépítés és együttműködés kialakítása, adatgyűjtés és ezekre stratégiák, cselekvési 
tervek kidolgozása a szén-dioxid csökkentés érdekében. A számítás elvégzésére állami és 
magán szervezetek is jelentkeztek.

• Nemzeti adatbázis létrehozása üvegházhatású gázok ágazatközi meghatározására

• Együttműködési platform létrehozása a tudásmegosztásra.

• Döntéshozói és végfelhasználói eszköztár kialakítása 

• Önkéntes programok kezdeményezése

• Országspecifikus anyagok kifejlesztése, amelyek a közpolitikák kialakítását és 
végrehajtását, különösen a végfelhasználói képzési eszközök és nemzeti adatbázisok 
létrehozását szolgálják

• Kommunikációs és információs kampány az EU politikai döntéshozók tudatosságának 
növelése érdekében, azzal a céllal, hogy csatlakozzanak a LIFE Clim'Foot kezdeményezéshez.

• 30 európai uniós döntéshozó (konzorciumon kívüli) számára speciális képzést 2018. 
június 15-én, hogy előkészítsék a Clim’Foot projekt folytatását más európai országokban is.

• Legalább 15 cikk és öt prezentáció közzététele (beleértve egy nemzetközi konferencia 
megszervezését), amely közvetlenül az EU politikai döntéshozóit célozza meg.

Koordináló kedvezményezett: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (francia
fejlesztési ügynökség)
Társult kedvezményezettek között Hermann Ottó Intézet

Fenntarthatóságot
(folytatást, 
megismétlést és 
átültetést) segítő  
jó gyakorlat

Időtartam

Cél
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Kedvezményezettek

1.471.767 EUR (EU támogatás: 883.060 EUR)Költségvetés

Jó gyakorlatok V. - LIFE Clim'Foot - Climate Governance: 
Implementing public policies to calculate and reduce 
organisations carbon footprint (GIC)



2018. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

A cél lehetővé tenni a fogyasztók számára, hogy tájékozottan, megalapozott döntéseket 
hozhassanak az alacsony kibocsátású és alacsony üzemanyag-fogyasztású járművek 
megvásárlása előtt. Ennek módszere egy nagyszabású adatgyűjtés, majd az eredmények 
összevetése a gépjárműgyártók által rendelkezésre bocsátott tesztkörülmények között 
szerzett hivatalos adataival.

• Egy angol, német és francia nyelven is elérhető honlap, amely lehetővé teszi a 
járművek összehasonlítását az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás, valamint a 
NOx és a PM-kibocsátás tekintetében.

• Adatbázis a jelenleg a piacon elérhető és a korábbi gépjármű-modellek 
kulcsfontosságú adataival, WLTP (kis tömegű járművek nemzetközi teszteljárás) 
során szerzett üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról, valamint valós levegő 
szennyezőanyag-kibocsátási szintjéről [NOx és PM]

• A jármű kibocsátási adatainak harmonizálására szolgáló modell

• A járműben tárolt adatok kinyerése OBD-szkennerek alkalmazásával, amelyek 
alapján a valós idejű üzemanyag-fogyasztási információk frissítése a honlapon.

Koordináló kedvezményezett: Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem (görög egyetem)
A társult kedvezményezettek között belga, holland, olasz, portugál, spanyol 
fogyasztóvédelmi szervezetek és kutatóközpontok.

Fenntarthatóságot
(folytatást, 
megismétlést és 
átültetést) segítő  
jó gyakorlat

Időtartam

Cél
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Kedvezményezettek

3.698.307 EUR (EU támogatás: 2.107.168 EUR)Költségvetés

Jó gyakorlatok VI. - MILE21-LIFE - More Information Less 
Emissions - Empowering consumers for a greener 21st century
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Indokolható, érvekkel és részletes leírással alátámasztott nemzetközi konzorcium kialakítása 
vagy legalább potenciális külföldi érintettek meghívása, elérése

Indikátorokkal mérhető eredmények beépítése a folytatás, megismétlés és átültetés érdekében

Az általánosan bevett disszeminációs módszereken (konferencia, workshop, szóróanyagok) 
túlmutató, a projekthez igazított kreatívabb akciók kialakítása

A projekt eredményeinek fenntarthatóságáról szóló akcióterv kialakítása igazolható 
költségvetéssel alátámasztva

Szektorok közötti átültetés lehetőségeinek feltérképezése 

Konklúziók

Lehetőség és szükség szerint helyi, regionális vagy állami szintű igazgatási szerv bevonása, 
tájékoztatása relevancia szerint

Üzleti terv kialakítása a termék/szolgáltatás piacosítása érdekében (ha releváns)

1| 

2| 

3| 

4| 

5| 

6| 

7| 
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Köszönöm szépen a figyelmet!

Olti Máté
Szenior tanácsadó
Deloitte Magyarország
molti@deloittece.com
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személyek / szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre 
bocsátott dokumentumokból, anyagokból, információkból és adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden itt nem 
szabályozott kérdésre a vonatkozó szerződés irányadó. 

Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
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