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1. LIFE CLIMA pályázatértékelési szempontok 
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Értékelési szempont Min. 

pontszám 

Max. 

pontszám 

1. Technikai koherencia és minőség 10 20 

2. Pénzügyi koherencia és minőség 10 20 

3. Az Éghajlat-politika alprogramnak a LIFE rendeletben 

meghatározott mértéke és minősége (14-16. cikk) 

10 20 

4. Fenntarthatóság (folytonosság, megismétlés, átültetés) 8 15 

Minimum kötelező pontszám 50 - 

Bónuszpontok: Uniós hozzáadott érték, Párizsi Megállapodáshoz való hozzájárulás 

5a. Hozzájárulás a 2018-2020-as munkaprogram 4. 

fejezetében részletezett éghajlat-politikai célokhoz  

- 5 

5b. A LIFE Éghajlat-politika alprogram éves prioritásaihoz 

való hozzájárulás 

- 5 

6. Szinergiák és transznacionalitás - 15 

Összesen 100 



 Jelentős és alátámasztott klímapolitikai hozzáadott érték a választott kiemelt területen: 

 CCM („mitigáció”): jelentős kibocsátás-csökkentési hatás 

 CCA („adaptáció”): jelentős eredmények az éghajlatváltozáshoz történő jobb alkalmazkodás 

területén 

 GIC („irányítás és tájékoztatás”): jelentős mértékben növeli az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos 

tudást, tudatosságot, stakeholder együttműködést, jobb irányítást, stb. 

 Beletartozik a 4 projekttípus valamelyikébe: 

 Kísérleti: korábban sehol nem alkalmazott technikák vagy módszerek; 

 Demonstrációs: a projekt adott környezetében új technikák, módszerek, megközelítések (pl. 

földrajzi, ökológiai, társadalmi-    gazdasági kontextus); 

 Bevált gyakorlati: korszerű és költséghatékony technikák, módszerek és megközelítések a projekt 

speciális környezetének    figyelembe vételével; 

 Tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési: környezeti-éghajlati információk megosztása, 

tudatosságnövelés. 

 

 

 

 

2. Szakmai koherencia és minőség 
Maximum pontszám: 20 pont 

Minimum kötelező pontszám: 10 pont 



 Egyszerűség, egyértelműség és relevancia (releváns éghajlat-politikai 

kihívások) 

 Megfelelő szakmai leírás és számszerűsítés (kiinduló helyzet, akciók 

és célkitűzések tekintetében is) 

 Akcióleírások: WHO? – WHAT? – WHY? – HOW? – WHEN?  

 Szakmai megoldások, szakmai hozzáértés – indokolt partnerség 

 Reális időbeosztás – ütemezés Gantt-diagrammon 

 Célkitűzések világos struktúrája (főcélok, részcélok, mérföldkövek) 

 Világos kommunikációs és megismétlési stratégia 

 Kiinduló helyzet („baseline”)  akciók  projektcélok között világos 

logikai kapcsolat 

 

 

 

2. Szakmai koherencia és minőség 
Maximum pontszám: 20 pont 

Minimum kötelező pontszám: 10 pont 



Baseline-Akciók-Célok logikai kapcsolat: 

Kihívás1 

Kihívás2 

Kihívás3 

Akció1 

Akció2 

Akció3 

Akció4 

Akció5 

Akció6 

Cél1 

Cél2 

Cél3 

Cél1 

2. Szakmai koherencia és minőség 
Maximum pontszám: 20 pont 

Minimum kötelező pontszám: 10 pont 



 Végrehajt olyan akciót, amelyet egy uniós stratégia jelöl ki – pontos 

hivatkozás az idézett stratégiára és annak releváns célkitűzése(i)re 

 EU klímapolitikai stratégiák a LIFE CLIMA Kisokos 8-9. oldalán 

 EU klímapolitikai stratégiák a 2020. évi Pályázati Útmutató (Application Guide) 2.3.2. (CCM), 2.4.2. (CCA) 

és 2.5.2 (GIC) fejezeteiben 

 A stratégiához kapcsolódó projekteredmények fenntarthatóak, 

átültethetőek más szektorokba, megismételhetőek más tagállamokban 

 A stratégiához kapcsolódó tevékenységek EU léptékben ambiciózus és 

realisztikus célkitűzéseket tartalmaznak 

 Számszerű indikátorokkal alátámasztott az uniós hozzáadott érték 

 

3. Uniós hozzáadott érték 

Maximum pontszám: 20 pont 

Minimum kötelező pontszám: 10 pont 



   

 Folytatás („continuation”): a projektben résztvevő szervezetek a 

projektzárás után is alkalmazzák a projektidő alatt alkalmazott 

módszereket/technológiát.  

 Megismétlés („replication”): más szervezetek/szektorok is alkalmazzák a 

projekt által alkalmazott módszereket/technológiát a projektidő alatt és után 

 Átültetés („transfer”): a projektben résztvevő ÉS más szervezet/szektorok 

is alkalmazzák a projektben alkalmazott módszereket/technológiát más 

megközelítésben és/vagy más környezeti-éghajlati kihívások kezelésére 

 

 

 

4. Fenntarthatóság = folytatás + megismétlés + átültetés 

Maximum pontszám: 15 pont 

Minimum kötelező pontszám: 8 pont  
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 A LIFE CLIMA többéves prioritásai dinamikusan követik a nemzetközi és 
uniós klímapolitika aktualitásait 

 Többéves prioritások = ´policy priorities´, a LIFE 2018-2020 többéves 
munkaprogram 4. fejezetében  

 Éves prioritások = ´work areas´, az egyes többéves prioritások alatti 
„munkaterületek” egy adott évben, az éves kiírási csomag pályázati 
útmutatójában (´Application Guide´) a kiemelt területek leírásánál 

 

 

 

5. Prioritási témáknak való megfelelés 

Többéves prioritások (‚policy areas’): 

Maximum pontszám: 5 pont 

Minimum kötelező pontszám: - 

Éves prioritások (‚work areas’): 

Maximum pontszám: 5 pont 

Minimum kötelező pontszám: - 



Éves és többéves prioritások 2020 – „mitigáció” (CCM) 

(1) Közlekedés, 

mezőgazdaság, 

épületek, 

LULUCF 

(2) Földhasználat 

– ÜHG 

elszámolás és 

csökkentés 

(3) Földművelési 

jó gyakorlatok 

(4) Energiaintenzív és 

magas kibocsátású 

iparágak 

(5) F-gázok és 

ózonkárosító 

anyagok 

(6) ÜHG 

monitoring 

ÚJ - Üvegházhatású gázok elszámolása és kibocsátás-

csökkentés a földhasználati szektorban 
Energiaintenzív iparágak 

F-gáz alternatívák 

alkalmazása 

 

ÚJ - Üvegházhatású 

gázok monitoringja 

és jelentéstétel helyi 

szinten 

ÚJ - Fenntartható, kibocsátás-csökkentési hatással rendelkező 

földgazdálkodási gyakorlatok (ideértve a carbon farming 

programokat) 

Innovatív és költséghatékony táj- és földgazdálkodás 

Fenntartható erdőgazdálkodás és a biomassza lépcsőzetes 

felhasználása (klímabarát erdőgazdálkodás, szilárd biomassza - 

széntárolás) 



(1) Városi adaptáció (2) Infrastruktúrák 

adaptációja 

(3) Fenntartható 

vízgazdálkodás 

(4) Mezőgazdaság, erdészet, 

turizmus adaptációja 

(5) Az EU legkülső 

régióinak adaptációja 

Covenant of Mayors 

céljaihoz hozzájáruló 

alkalmazkodási megoldások 

Közinfrastruktúra 

sérülékenységi vizsgálata, 

csökkentése  

Árvízi menedzsment, 

védelem (ideértve a 

földcsuszamlások elleni 

védekezést is) 

Az erdők 

ellenállóképességének 

növelése (erdőtüzek)! 

  

Sérülékenységi 

vizsgálatok, 

alkalmazkodási 

stratégiák 

Innovatív alkalmazkodási 

megoldások a víz-, energia- 

és építőipari szektorok 

együttműködése révén 

Városi és vidéki 

vízelvezető rendszerek 

fejlesztése  

Mezőgazdaság éghajlati 

sérülékenységének 

vizsgálata, alkalmazkodási 

stratégiák 

Korai előrejelzési 

rendszerek 

(szélsőséges időjárás) 

Az éghajlatváltozás 

egészségügyi hatásaihoz 

való alkalmazkodás 

Partizóna menedzsment 

(deltavidékek) 

Érintett ökoszisztémák 

ellenállóképességének 

növelése 

„Public-private” éghajlati 

alkalmazkodási 

partnerségek 

Tengervíz behatolásának 

megelőzése, édesvíz 

megőrzése  

Part menti területek 

alkalmazkodása 

Esővíz hatékony 

kezelése, aszályveszély 

elleni védekezés 

Energia- 

Infrastruktúra 

alkalmazkodása 

Éves és többéves prioritások 2020 – „adaptáció” (CCA) 



Éves és többéves prioritások 2020 – „irányítás-tájékoztatás” (GIC) 

(1) 2030/2050-

es stratégiák 

(2) Klímabarát, 

erőforrás-hat. 

ágazatok 

(3) EU ETS hatósági 

értékelése 

(4) F-gáz 

végfelhasználók, 

értékesítési láncok 

(5) Klímapolitika 

monitoring, értékelés 

(6) Adaptációval kapcsolatos 

tudatosság növelése 

Földhasználati 

szektor 

tudatosságnöv. (T) 

ETS szakértők uniós 

hálózatainak 

kiépítése (I) 

Végfelhasználók 

tudatosságnöv. (T) 

LULUCF monitoring, 

döntéstám. (I) 

ÚJ - Helyi  alkalmazkodási 

indikátorok és monitoring 

rendszerek (I) 

Közlekedés - szgk és 

kisteherautók 

üzemanyag 

megtakarítása (T) 

ÚJ – Mezőgazdasági 

leltárak fejlesztése, 

carbon farming 

programok monitoringja 

és értékelése (I) 

Az alkalmazkodás társdalmi-

gazdasági és pénzügyi hatásaival 

kapcsolatos tudatosságnöv. (T)  

Alkalmazkodási szempontok integrálása 

a katasztrófakockázat- csökkentésbe 

(I) 

ÚJ - Európai Éghajlati 

Paktum céljait 

támogató 

kezdeményezések (T) 

ÚJ – Sérülékeny régiók lakosságának 

alkalmazkodási tudatosságnövelése (T) 

ÚJ – földhasználati alkalmazkodás 

távoli vagy elszigetelt régiókban (T) 

Éghajlati szempontok 

bevezetése az EU 

pénzügyi 

döntéshozatalába (I) 

ÚJ – éghajlati kockázatértékelés és 

szemléletformálás: az infrastruktúrák 

életciklusai (T) 

ÚJ – helyi és regionális energia és 

klímastratégiák kidolgozása (I) 

• I = irányítási (governance) projekt  

• T = tájékoztatási, tudatosságnövelő 

(information, awareness-raising) projekt  



6. Szinergiák és transznacionalitás  

Szinergiák (11 pont) 
 

• Többcélúság (8 pont) – több célú 
megoldások, szinergikus környezeti-
természeti előnyök, más uniós politikák (pl. 
munkahelyteremtés, társadalmi integráció, 
stb.) 

• Zöld közbeszerzés (1 pont) - áruk és/vagy 
szolgáltatások 

• Ökocímkézés (1 pont) – áruk és/vagy 
szolgáltatások - hivatalosan elismert címkék 
(pl. EU Ecolabel) 

• Uniós kutatási és/vagy projekteredmények 
átvétele (1 pont) – H2020, LIFE 

Transznacionalitás (4 pont) 

 

• Konzorciumi partnerek más uniós 

országokból 

• Transznacionális lépték (kihívások, célok, 

akciók) 

• Transznacionális hozzáadott érték 

Maximum pontszám: 15 pont 

Minimum kötelező pontszám: - 



a) Nagyságrendek: 100 pont 

40 pont: 60 pont: 

Szakmailag és 

pénzügyileg koherens, 

kiváló minőségű pályázat 

„Minden más”: 

• Uniós stratégiákhoz való 

hozzájárulás 

• Fenntartható, megismételhető, 

átültethető eredmények 

• Szinergiák más 

politikaterületekkel 

• Transznacionalitás 

7. Konklúzió 



b) Kötelező és ajánlott olvasmányok: 

7. Konklúzió 

• 2020. évi Pályázati Útmutató („Application Guide”) - link 

• 2020. évi Értékelési Útmutató („Evaluation Guide”) – checklist! - link 

• LIFE CLIMA Kisokos 2020 – link 

 

• Kapcsolódó EU éghajlat-politikai stratégiák 
• LIFE CLIMA Kisokos 2020, 8-9. oldalán 

• 2020. évi Pályázati Útmutató (Application Guide) 2.3.2. (CCM), 2.4.2. (CCA) és 2.5.2 (GIC) fejezetek 

• Kapcsolódó egyéb EU szakpolitikai stratégiák („szinergiák-többcélúság”) 

 

• 1293/2013/EU rendelet (LIFE-rendelet a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó LIFE programról) – 

link (EN) – link (HU) 

• LIFE 2018-2020. évi többéves munkaprogram (MAWP 2018-2020) – link (EN) – link (HU) 

 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action#inline-nav-1
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action#inline-nav-1
https://www.lifepalyazatok.eu/admin/data/file/20200416/life-clima-kisokos-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN


c) LIFE „bölcsességek”: 

7. Konklúzió 

1. Csak a benyújtott LIFE pályázat nyerhet! 

 

2. A pályázatírás ma (tegnap) kezdődik! 

 

3. Kompetens szervezetek, saját akciók! (Max. 35% külső segítségnyújtás). 

 

4. Egy kapcsolattartó az EASME és az NCP irányába! 

 

5. Egyszerűség – szakmaiság – számszerűsítés! 
 

 

 



 

 

 

 

 

Emlékeztető: 2020. évi menetrend 

Április 2.: LIFE 

Call 2020 

megjelenése 

 

Július 5. éjfél: 

nemzeti határidő 

Önerő-támogatási 

kérelmek, szakmai 

véleményezés 

2020-ban pályázók 

részére (ITM) 

Október 6., 16 óra: EU 

beadási határidő 

(Társfinanszírozói 

nyilatkozat – A6 Form) 

 

Április 20.: 

LIFE CLIMA 

Tájékoztató 

Nap 2020 

(Youtube) 

Április 30.: EU 

LIFE Infónap 

2020, Brüsszel 

Június 8.: 

XI. LIFE 

Klímapolitikai 

Tréning 

(Youtube) 

Június 30. (tervezett): 

LIFE CLIMA önerő 

támogatás 

meghirdetése futó 

projektek és 2019-es 

nyertesek részére 

(NYBZK) 



Elérhetőségeink 
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lifeclimate@itm.gov.hu 

barbara.kovacs@itm.gov.hu 

daniel.erdelyi@itm.gov.hu 

ITM Klímapolitikai Főosztály – 

LIFE kérdések 

E-mail:  

barbara.kovacs@itm.gov.hu 

Tel.: +36 1 896 3129 

LIFE CLIMA nemzeti 

kapcsolattartó:  

Kovács Barbara  

Magyar LIFE honlap:  

http://www.lifepalyazatok.eu/ 

EU LIFE honlap: 

https://ec.europa.eu/easme/en/life 



Köszönöm  

a megtisztelő figyelmet! 

Congratulations for your successful application:  

LIFE CLIMCOOP! <3 


