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2016. évi pályázati felhívás - LIFE integrált projektek 

 

LIFE Rendelet  

3 integrált projektet irányoz elő tagállamonként a 2014–2020 közötti időszakban 

(beleértve a Környezetvédelmi és Éghajlat-politikai Alprogramot is)  

 

LIFE többéves munkaprogram  

1 vagy 2 integrált projekt támogatását említi a 2014-2017 közötti időszakra 

 

A 2016-ban benyújtott projektkoncepciók értékelése lezajlott: 18 koncepció jutott 

tovább a 2. körre, 191 M € igénnyel 
 

  „A Bizottság oly módon gondoskodik az integrált 

projektek földrajzi egyensúlyáról, hogy valamennyi 

tagállam számára indikatív módon allokál legalább 

három integrált projektet, biztosítva legalább egy 

integrált projektet a Környezetvédelem alprogramra 

programozási időszakban.” (19.4 cikk) 



A 2016-ban benyújtott LIFE integrált projektek kerete 

Az allokáció mindkét alprogramban növekedett: 

Környezetvédelmi Alprogram 

 

2015 - 68 M € 

 

 

2016 - 79 M € 
 

 

Éghajlat-politikai Alprogram 

 

2015 - 14 M € 

 

 

2016 - 16 M € 
 

 



LIFE integrált projektek részletes tartalma 

IP teljes pályázat (2. szakasz)  

 

Adminisztratív információk (A1-A8)  

 

Technikai pályázati lapok (B1-B7 és C1-C3)  

 

Pénzügyi pályázati lapok (FA-FC, F1-F7, FP)  



LIFE integrált projektek részletes tartalma 

Adminisztratív információk (A1-A8)  

 

• Általános projekt információk 

• Koordináló kedvezményezett adatai + nyilatkozat 

• Társult kedvezményezettek adatai + nyilatkozat 

• Társfinanszírozók 

• Az EU támogatására benyújtott egyéb pályázatok (kettős 

finanszírozás elkerülésére) 

• Szándéknyilatkozat a kiegészítő forrást finanszírozó illetékes 

hatóságtól/szervtől (min. egy)  



LIFE integrált projektek részletes tartalma 

A projekt vázlata (B adatlapok, B1-B7)  

 

• A projekt összefoglaló ismertetése 

• Földrajzi helyszín leírása+térképek 

• Végrehajtási stratégia 

• Uniós hozzáadott érték 

• Projekt tevékenységek jellege, ökológiai lábnyom 

• Résztvevő érdekeltek 

• Várható korlátok és kockázatok 

• Folytatás/hasznosítás és fenntarthatóság a projekt után is 

„rövid táv” 

„hosszú táv” 

Integrált projekt 

tevékenységei 
Kapcsolódó kiegészítő 

tevékenységek 



Név 

 

Felelős 

 

Leírás 

 

Korlátok 

 

Eredmények 

 

Termékek 

 

Mérföldkövek 

LIFE integrált projektek részletes tartalma 

Műszaki leírások (C adatlapok, C1-C3)  

 

• Összes megvalósítandó tevékenység bemutatása 

• Előkészítő tevékenységek (A) 

• Konkrét végrehajtási tevékenységek (C)  

• Hatások monitorozása (D) 

• Közvélemény tájékoztatása (E) 

• Projektmenedzsment és előrehaladás (F) 

• After-LIFE terv 

• Mérföldkövek, beszámolási ütemterv 

• Megvalósítási időtartamok 

 



LIFE integrált projektek részletes tartalma 

Pénzügyi pályázati lapok (FA-FC, F1-F7, FP)  

 

• Form FA: Költségvetés lebontása 

• Form FB: Költségbontás a tevékenységekre 

• Form FC: Projekt támogatásának lebontása 

• F1-F7: Költségtípusonkénti lebontás 

• Form FP: kiegészítő tevékenységek pénzügyi terve 

 



LIFE integrált projektek benyújtása 

• Elektronikus formátum: CD-ROM vagy DVD + aláírt kísérőlevél 

• A célzott tervet internetes hozzáférés biztosításán keresztül is be 

lehet adni 

• Aláírásoknak látszani kell 

• Szerződés aláírása 2017 októberében várható 

• Megvalósítás kezdete 2017 októberétől lehetséges 

Benyújtási határidő: 2017. április 24. 



LIFE integrált projektek értékelési szempontjai 



Értékelési szempont 1. - Technikai koherencia és minőség 

• A projekt végrehajtását megelőző körülmények, problémák, veszélyek és 

prioritások – a kapcsolódó tervben, illetve stratégiában leírt módon 

• Világos kapcsolódás a fentiek, illetve a pályázat célkitűzései, akciói és várható 

eredményei között. 

• Felelősök, határidők pontos meghatározása 

• Reális ütemterv 

• Érdekelt felek (stakeholders) bevonása – hozzájárulnak-e (és ha igen, hogyan) a 

projekt végrehajtásához és annak hozzáadott értékéhez 

• Szükséges kapacitásfejlesztési tevékenységek + intézkedések, melyek 

garantálják, hogy az IP lezárása előtt a felelős hatóságok és érdekelt felek 

folytatni tudják a terv/stratégia végrehajtását az IP lezárása után 



Értékelési szempont 2. - Pénzügyi koherencia és minőség 

A költségvetés  

• konzisztens a pályázat technikai részében leírt intézkedésekkel 

• átlátható, koherens és költséghatékony 

a fő akciók és a teljes 

projekt költségének 

elemzése 

várható 

eredmények 

a kapcsolódó tervnek az 

IP lezárásakor várható 

végrehajtási szintje 



Értékelési szempont 3. - Uniós hozzáadott érték: 

célkitűzésekhez való hozzájárulás mértéke és minősége 

Az egyes pályázatoknak a LIFE rendelet 3., 10., 11. és 12. cikkében meghatározott 

legalább egy általános vagy konkrét célkitűzéséhez való hozzájárulási mértékének 

értékelése, aszerint, hogy a projekt melyik kiemelt területhez tartozik, például: 

„Szoros szinergiákat 
kell teremteni a LIFE 

program és egyéb 
finanszírozási 

programok között, 
illetve ki kell 

alakítani ezek 
egymást kiegészítő 

jellegét.” 

„A környezet- és 
éghajlatvédelmi 

követelményeket be kell 
illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és 
tevékenységeibe.” 

Fajok és élőhelyek 
védettségi 

szintjének várható 
javulása 

Az érintett lakosság 
száma, akiknek 

előnyük származik 
a jobb 

levegőminőségből 



Értékelési szempont 4. - Uniós hozzáadott érték: egyéb 

források (különösen az uniós források) mobilizálásának 

mértéke és minősége 

• Más finanszírozási mechanizmusokkal való összehangoltság minősége 

• Az igényelt LIFE hozzájárulás kiegészítéseként megjelenő egyéb források 

 mobilizálásának szintje 

 tényleges mobilizálásuk szintje 

 végrehajtandó tervvel való funkcionális kapcsolatukat 

 

A pályázatban nemcsak a mobilizálandó 

alapokat kell beazonosítani, de a projekt ideje 

alatt elvégzendő, ezeket a pénzügyi forrásokat 

felhasználó minden kiegészítő tevékenységről 

közölni kell egy összefoglaló leírást. 



Értékelési szempont 5. - Uniós hozzáadott érték: a 

többcélúság, szinergiák és integráció minősége 

Többcélú végrehajtási mechanizmus: lehetővé teszi eredmények elérését más 

szakpolitikákban, ezen szakpolitikákkal szinergiák létrehozását, valamint a 

környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések integrálását 

• Magasabb pontszám, ha szinergiákat mutatnak az Éghajlat-politikai 

alprogramban benyújtott akciókkal, különösen akkor, ha ezen szinergiáknak 

várhatóan pozitív hatása lesz a biodiverzitás védelmére. 

• Vizsgálják a gazdasági és társadalmi célkitűzésekhez, valamint bármely más, 

a terv által közvetlenül célzott célkitűzéseken kívüli környezetvédelmi 

célokhoz való hozzájárulás mértékét. 

• A projekt által, bármely más prioritásterületen okozott negatív hatás alacsony 

pontszámhoz vezet (kivétel bizonyos eseteket)! 



Értékelési szempont 6. - Uniós hozzáadott érték: 

megismételhetőség és átültethetőség 

A sikeres megismétléshez és átültetéshez olyan stratégiára van szükség, amelynek 

keretében  

• meg lehet sokszorozni a projekt megoldásainak hatását, 

• szélesebb körű felhasználást lehet ösztönözni,  

• a projekt időtartama alatt, illetve a LIFE projekt lezárása után rövid és közép 

távon kritikus tömeget lehet elérni.  

 

Túlmutat a tudás átadásán és a hálózatépítésen, és hozzájárul a projekt keretében 

kifejlesztett vagy alkalmazott technikák, módszerek, illetve stratégiák más 

területen történő alkalmazásához is. 



Értékelési szempont 7. - Uniós hozzáadott érték: 

transznacionális, zöld közbeszerzés 

Előnyben részesítik azon projekteket, amelyeknél a transznacionális 

megközelítés általi hozzáadott érték megfelelő bizonyítást nyer, tehát ha a 

transznacionális együttműködés alapvető fontosságú a projekt célkitűzései 

elérésének garantálásához.  

Magasabb pontszámot kapnak azok a pályázatok, amelyek egyértelmű 

végrehajtási mechanizmussal tervezik biztosítani a zöld közbeszerzési eljárás 

széles körű alkalmazását. 

A Horizont 2020 vagy a FP7 (Kutatási és Technológiafejlesztési 

Hetedik Keretprogram) által finanszírozott, környezetvédelemmel és éghajlattal 

kapcsolatos kutatások és innovációs projektek eredményeinek felhasználását 

előirányzó pályázat magasabb pontszámot fognak kapni, ha az bizonyítottan 

hozzáadott értékkel bír a projekt számára. 



LIFE integrált projektek értékelési szempontjai 



LIFE integrált projektek értékelési szempontjai 

„A Környezetvédelem alprogram keretében nyújtott 

projekttámogatásra előirányzott költségvetési források 

legalább 55 %-át a természet és biológiai sokféleség 

megőrzését támogató projektekre kell fordítani.” (LIFE 

rendelet 9.3 cikk) 

Pályázati Útmutató 1.4 fejezet: „a 2016. évi 

integrált projektekre szánt teljes indikatív 

költségkeret mintegy 79 millió euró" Ez az 

indikatív összeg csak limitált számú projekt 

finanszírozását teszi lehetővé, a Pályázati 

Útmutatóban szereplő, projektenkénti 10 millió 

eurós EU hozzájárulásból kiindulva.  



Köszönjük a figyelmet! 

Novák Judit 

LIFE nemzeti kapcsolattartó 

Földművelésügyi Minisztérium,  

Környezetfejlesztési Főosztály  

Tel.:+36-1-795-4995 

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

Szijártó Ágnes 

LIFE kapacitásépítési referens 

Földművelésügyi Minisztérium, 

Környezetfejlesztési Főosztály 

Tel: +36-1-795-5763 

E-mail: agnes.szijarto@fm.gov.hu 

 

 

LIFE 14/CAP/HU/000010 

További információk: 
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