„LIFE NOVELTIES 2020”
A LIFE program 2020. évi újításai

Kedves LIFE Pályázó! Kedves LIFE Érdeklődő!
Mi, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztályán működő LIFE
Klímapolitikai Csapat a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2014-es indulása óta folyamatosan
azon dolgozunk, hogy a hazai pályázók első kézből, magyar nyelven és hiteles tartalommal
tájékozódhassanak az alprogrammal kapcsolatos tudnivalókról, elősegítve ezzel a
magyarországi benyújtású és részvételű éghajlat-politikai pályázatok mennyiségi és minőségi
gyarapodását.
2020 második negyedévében egy példátlan, globális méretű világválsággal kellett
szembenéznünk, nemcsak nekünk, de a program brüsszeli koordinátorainak, a pályázóknak és
a projektgazdáknak egyaránt.
A megváltozott gazdasági helyzetben az újítások szükségességét és a pályázók igényeit
figyelembe véve az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (EASME)
reformokat vezetett be a 2020. évi pályázati felhívások vonatkozásában, amelyek egy részét a
felhívás megjelenésével egy időben a honlapon, egy részét pedig a program nemzeti
kapcsolattartóival 2020. június 11-én folytatott konzultáció és webinárium, valamint egy
kiegészítő dokumentum (ún. LIFE Addendum) keretében kommunikált.
A jelenlegi tájékoztatóban mi is összegyűjtöttük az Ön számára magyar nyelven a 2020. év
újításaival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Sikeres tájékozódást és pályázatírást kívánunk!
Üdvözlettel:
ITM Klímapolitikai Főosztály

Helyi kezdeményezések támogatása
Minden projekt lehetőséget kap olyan helyi kezdeményezések pénzügyi támogatására,
amelyek hozzájárulhatnak projektjük egyes meghatározó célkitűzéseihez. A fenti támogatást a
projektben résztvevő kedvezményezett nyújthatja a helyi kezdeményezésekért felelős
harmadik feleknek, (tehát a projektben résztvevő társult kedvezményezetteknek NEM)! Ily
módon a Bizottság részéről megkönnyítik a LIFE finanszírozáshoz való hozzáférést olyan
kisebb helyi csoportok számára is, amelyeknek nem lenne kapacitásuk társult
kedvezményezettekként részt venni a projektben, de fontos szerepet játszhatnak a projekt
célkitűzéseinek elérésében.
Hagyományos projektek esetében kezdeményezésenként legfeljebb 20 000 euró, a projekt
teljes időtartama alatt pedig összesen 100 000 euró nyújtható helyi kezdeményezések
támogatására. A kezdeményezéseket pénzügyi és szakmai szempontból is szükséges már a
pályázati anyagban betervezni. A fenti költségeket az EASME előzetes tájékoztatása szerint
az Egyéb költségek („Other costs”) kategóriájában szükséges szerepeltetni a pályázatban.
Start-up vállalkozások támogatása
A LIFE program támogatja az innovációt és a dinamikus induló vállalkozások által bevezetett
kereskedelmet/értékesítést. A LIFE projekt ebben az értelemben kockázatmentes inkubációs
keretet adhat, amely lehetővé teszi az induló vállalkozás számára, hogy megoldását
biztonságosan vihesse piacra, megfelelő pénzügyi, műszaki, üzleti eszközök és szakértelem
támogatásával.
Önkéntesség költségeinek elszámolhatósága
Bár nem jár valódi pénzügyi tranzakcióval, az önkéntes munka virtuális költségei (virtuális
óradíjban) szintén elszámolhatók a Személyi költségek („Direct personnel costs”)
költségkategóriában. Az elvégzett munkaórákat saját jelenléti ívvel vagy timesheet-tel
szükséges igazolni. Fontos, hogy az önkéntesség tényleges költséggel járó tételeit (pl.
utaztatás, étkeztetés, szállás) nem itt, hanem a megfelelő költségkategóriákba szükséges
betervezni, (pl. Utazási költségek, Fogyóeszközök vagy Egyéb költségek).
Az önkéntesség virtuális személyi költségeinek a partnerek saját önerő hozzájárulásába való
betervezése jelentősen csökkentheti a partnerek önerő terheit a pénzügyi tervezés és
végrehajtás során.
Új közbeszerzési (tendering) szabályok
A beszerzések esetén nem lesz kötelező a nyílt eljárás, mindazonáltal a nemzeti szintű
közbeszerzési szabályozást továbbra is be kell tartani. A részletszabályok az Annex X-ben
lesznek megtalálhatóak.

Tartós javak költségeinek elszámolhatósága
Korábban a „Tartós javak” (tehát az infrastruktúrák, berendezések/eszközök és prototípusok)
költségkategória esetében csak az értékcsökkenés volt elszámolható, amely az infrastruktúrák
esetében legfeljebb a bekerülési költség 25%-a, berendezések/eszközök esetében legfeljebb a
bekerülési költség 50%-a, míg a prototípusok 100%-a lehetett.
A 2020. évi felhívás jelentős könnyítése, hogy minden típusú tartós javak esetében akár a
teljes bekerülési költség elszámolható az uniós társfinanszírozás terhére a projektek teljes
időtartama tekintetében. Ezen kívül a tartós javak fenntartási költségei is betervezhetők és
elszámolhatók.
A közjogi szervekre vonatkozó „2%-os szabály” megváltozása
A 2%-os szabály alapesetben a következő volt: a (közszféra) szervezet önrésze nagyobb kell
hogy legyen, mint a projektre tervezett bérköltség legalább 2%-kal.
Változás 2020-ban: a saját hozzájárulásba beleérthető a nemzeti társfinanszírozás! A 2%-os
szabálynak a projekt szintjén kell teljesülnie.
Új (Annex X) Pénzügyi és Adminisztratív Útmutató
A megújított pénzügyi szabályok kapcsán egy új „Annex X – Pénzügyi és adminisztratív
útmutató” elfogadása is folyamatban van az EASME részéről, amelyet pár héten belül
terveznek feltölteni a bizottsági LIFE honlapra. Az új Útmutató a fenti pénzügyi újításokkal
kapcsolatos valamennyi részletszabályt tartalmazni fogja.
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