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I. LIFE CLIMA – költségvetés 2020   
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Az Éghajlat-politika alprogram költségvetése 2020-ban: 74,1 millió € 

(+28% az előző évhez képest) 

LIFE CLIMA 2020 

CCM: 35,9 millió (+21,7%)

CCA: 30,2 millió (+25,8%)

GIC: 8 millió (+90,5%)



LIFE vagy nem LIFE?  

Innovatív megoldás, módszer, technológia 

Uniós hozzáadott érték 

Számszerűsítés! - kiinduló állapot, célkitűzések, 

eredmények 

Fenntarthatóság – folytatás, megismétlés, 

átültetés 

Jogszerűség, költséghatékonyság, koherencia  

– szakmai és pénzügyi szempontból is 

Kutatási tevékenység 

Nagyméretű 

infrastruktúra 

Kettős 

finanszírozás 



II. A pályázatértékelés szempontjai 
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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. ÚJ – 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 



5. szempont: többéves és éves prioritások 
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5. számú értékelési szempont:  

Szakpolitikai prioritások, éves és többéves prioritások  

 Max. pontszám: 10 pont a 100 pontos értékelési rendszerben, (minimum 
kötelező pontszám nincs) 

 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 (max. pontszám: 5 pont) 

 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 (max 
pontszám: 5 pont) 

 

 

 



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  



III. GY.I.K. – és az NCP tanácsai 
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1. Mit jelent az uniós hozzáadott érték? 

 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 ambiciózus és realisztikus 

célkitűzéseket tartalmaznak 

 Számszerű indikátorokkal alátámasztott az uniós hozzáadott érték 

 



2. Idén is elérhető lesz nemzeti önerő-támogatás? Milyen mértékben? 

 Igen, az 1072/2017. (II.10.) Korm.határozat 3. pontja alapján a 2020. évben is elérhető 

nemzeti támogatás a LIFE hagyományos éghajlat-politikai pályázók számára  

 2020. évi költségvetési törvényben rögzített keret: 100 millió forint 

 Pályázás több alkalommal (több évben) lehetséges a projektidő előtt és közben 

 2020. évi pályázók számára: kétlépcsős folyamat 

 Kiírás várható megjelenése: 2020. április-május 

 Várható benyújtási határidő: 2020. július 3. (önerő igénylési adatlapok és rövid projektkoncepció/pályázati 

vázlat) 

 Korábbi nyertesek számára: egylépcsős folyamat 

 Kiírás várható megjelenése: 2020. május-június 

 Pályázás és támogatói okirat megkötése a tárgyévben (2020) 

 Lebonyolító: Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1072.KOR&txtreferer=00000001.TXT


3. Mi lesz a LIFE programmal 2020 után? 

A tagállami érdekérvényesítés fórumai 

változatlanok 

 Tanács – WPE munkacsoport 

 Bizottság – LIFE Committee 

4 alprogram! 

 Természet és biológiai sokféleség – 2,15 Mrd euró 

 Körforgásos gazdaság és életminőség – 1,35 Mrd euró 

 Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás – 0,95 Mrd euró 

 Tiszta energiára való átállás – 1 Mrd euró 

  

Növekvő költségvetés! 

 2014-2020: 3,46 mrd € 

 2021-2027: 5,45 mrd € 

Tematikus változások 

• „Stratégiai integrált projektek” 

• Irányítási-tájékoztatási kiemelt 

terület kivezetése 

LIFE 2021-2027 rendelet-tervezet 
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IV. Pályázói menetrend 

2020 



 

 

 

 

 

2020 

Április 2.: LIFE 

Call 2020 

megjelenése 

 

Július 3.: 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 

Április 30.: EU 

LIFE Infónap 

2020, Brüsszel 

Május 19. 

(tervezett): 

XI. LIFE 

Klímapolitikai 

Tréning 

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 
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 



További ITM klímapolitikával és LIFE programmal kapcsolatos oldalak   
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• Klímapolitika Facebook oldal: https://www.facebook.com/klimapolitika/ 

 

• Magyar LIFE Twitter partnerkereső: https://twitter.com/hu_ncp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb pályázatok, pénzügyi lehetőségek:                    ITM Klímapolitikai Hírlevél 

klimafinanszirozas@itm.gov.hu 

 

 



Köszönöm  

a megtisztelő figyelmet! 


