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A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. a LIFE tematikus alprogramjainak nemzeti kapcsolattartói
feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és Földművelésügyi Minisztériummal együttműködve
hazánk LIFE programokban való hatékonyabb részvételét segíti elő.
E szervek Magyarországnak a LIFE programokból finanszírozott pályázatokon való eredményesebb
részvételét különféle szakmai programokkal, workshopokkal, információs napokkal, tanácsadással, valamint
a LIFE pályázatok információs honlapjával, http://lifepalyazatok.eu támogatják.
A LIFE információs hírlevéllel mindezekre szeretnénk felhívni a figyelmét.

Folyamatban a 2016. évben benyújtott LIFE pályázatok értékelése
A LIFE program 2016. évi pályázati kiírása keretében összesen tizenkettő magyar pályázat került
benyújtásra az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (EASME) felé: nyolc tervezett projekt a
Környezetvédelem alprogram, illetve négy az Éghajlat-politika alprogram keretében. Az EASME
tájékoztatása alapján a pályázati anyagok elbírálásának első körös eredményei 2017. február-márciusban
várhatóak.
Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/folyamatban-a-2016-evben-benyujtott-life-palyazatok-ertekelese.html

A hírlevél a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE14 CAP/HU/000010 azonosító számú
kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával.

LIFE hírek

2017. évi LIFE pályázati felhívások tervezett időpontjai
Az Európai Bizottság a 2017. évi LIFE pályázati felhívásokat várhatóan 2017. április 28-án fogja közzétenni.
A tervezett menetrend az alábbi:
2017. évi LIFE pályázati felhívások tervezett időpontjai
Projekt típus

Alprogram/tématerület

Határidő

Éghajlat-politika (LIFE Éghajlatváltozás hatásai:
mérséklés, alkalmazkodás; éghajlat-politikai
irányítás és tájékoztatás)

2017.09.07.

Környezetvédelem (ENV - Környezet és
erőforráshatékonyság)

2017.09.12.

Környezetvédelem (NAT - Természet és
biodiverzitás)

2017.09.14.

Környezetvédelem (GIE - Környezetvédelmi
irányítás és tájékoztatás)

2017.09.14.

Előkészítő projektek

Környezetvédelem

2017.09.20.

Integrált projektek első
forduló

Környezetvédelem; Éghajlat-politika

2017.09.26.

Integrált projektek
második forduló

Környezetvédelem; Éghajlat-politika

2018. március
közepe

Hagyományos projektek

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning17
LIFE Kapacitásépítés Magyarországon – hírek
Beharangozó
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályának szervezésében 2017. március 23-án
kerül sor a II. Természetvédelmi Tréningre, amely az Európai Bizottság LIFE pályázati konstrukció
megismertetését, és többek között a pályázati lehetőségek részleteit hivatott az érintettekkel megosztani.
A tréning a környezetvédelmi alprogram részeként, elsősorban a „Természet és biodiverzitás” témák köré
épülő pályázatok beadását igyekszik inspirálni. A külföldi és magyar jó példák kapcsán a LIFE pályázatokban
már gyakorlatot szerzett előadók segítenek a pályázóknak eligazodni a technikai részletek útvesztőiben, a
szakmai megfontolások és az EU-s prioritások kapcsolódásaiban. Az interaktívnak szánt esemény során
lehetőséget kapnak a résztvevők a saját folyamatban lévő, vagy beadni tervezett LIFE pályázataik kapcsán
a kérdéseik megvitatására, a pályázati újdonságok megismerésére.
Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/ii-life-termeszetvedelmi-trening.html
A Magyar Fejlesztési Központ szervezésében 2017. március 30-án kerül sor a II. LIFE
Projektmenedzsment Tréningre.
A Földművelésügyi Minisztérium szervezésében 2017. április 6-án kerül sor az I. Kommunikációs
Tréningre környezet- és természetvédelmi témákban.
Az ezt követő eseményekről következő hírlevelünkben (2017. április) értesítjük.
A hírlevél a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE14 CAP/HU/000010 azonosító számú
kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával.

LIFE hírek
Idegenhonos inváziós fajok - szakmai nap a Földművelésügyi Minisztériumban
Az egész világon, beleértve Európát és hazánkat is, egyre komolyabb probléma az idegenhonos inváziós
fajok megjelenése és terjedése. Az Európai Unió 2020-ig szóló Biodiverzitás Stratégiája külön célként
fogalmazza meg az idegenhonos özönfajok elleni küzdelmet (pl. az inváziós fajok rangsorolása, egyes fajok
visszaszorítása, meghonosodásának megakadályozása, betelepedési útvonalak szabályozása). Az inváziós
fajokkal kapcsolatos európai és hazai aktuális helyzetről egy szakmai nap keretében lehetett tájékozódni
2017. január 25-én a Földművelésügyi Minisztériumban.
Bővebben:
http://lifepalyazatok.eu/idegenhonos-invazios-fajok-szakmai-napja-a-foldmuvelesugyiminiszteriumban.html

Sikeres LIFE integrált projektek bemutatkozása Helsinkiben
2017. február 7. és 9. között Helsinkiben rendezték meg a LIFE program 2014. és 2015. évi pályázati kiírása
keretében nyertes integrált projektek találkozóját, illetve projektindító ülését.
A LIFE integrált projektek célja egy teljes tagállami és/vagy uniós stratégia végrehajtása a természet- és
környezetvédelem, illetve az éghajlat-politika területén, amely többek között az állami és magánszféra,
valamint az oktatási, kutatási és civil szereplők minél szélesebb körének összefogásával valósul meg. A
platformnapokon a jelenleg futó 15 nyertes integrált projekt bemutatkozása mellett sor került a programot
koordináló két szervezetnek, az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségének (EASME), valamint
Külső Monitoring Csoportjának (NEEMO) szakmai és pénzügyi témájú tájékoztató előadásaira is.
Bővebben: http://lifepalyazatok.eu/sikeres-life-integralt-projektek-bemutatkozasa-helsinkiben.html
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A hírlevél a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE14 CAP/HU/000010 azonosító számú
kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával.

projektek

Magyar sikerek – pályázati sikertörténetek
Vizet az erdőnek!
A talajvízszint csökkenés mérséklése a somogyi Kaszón
994 126 eurót nyert a 2013-ban indult KASZÓ-LIFE projekt (http://www.kaszo-life.eu/hu/), hogy
helyreállítsa és megőrizze egyes somogyi területek természetes ligeterdőit. A fő kedvezményezett KASZÓ
Zrt. munkája folytán javul a lápos részek vízellátása, és stabilizálódik a kedvező ökológiai állapot.

Bővebben: http://nyeromagyarok.eu/kaszo-zrt.html
Felfrissül a holtág
Horvát-magyar társulás az Ó-Dráva környezetének helyreállításáért
Kavics- és homokzátonyok, ártéri erdők, mellékágak és holtágak birodalma: a Dráva folyó élőhelyei
európai szinten is jó ökológiai állapotúnak számítanak, a vízhiány azonban itt is kikezdte a változatos
vegetációjú holtágakat. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 623 674 euróval támogatott LIFE
projektjében azon dolgoznak, hogy a káros folyamatot visszafordítsák és az Ó-Dráva ismét a régi lehessen.

Bővebben: http://nyeromagyarok.eu/duna-drava-nemzeti-park-igazgatosag.html
Vizet az erdőnek!

Felfrissül a holtág
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KÖRNYEZETVÉDELEM
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TERMÉSZETVÉDELEM
BOKOR Veronika – LIFE NCP
Tel: +36 17952403
E-mail: veronika.bokor@fm.gov.hu

lifenature@fm.gov.hu
ÉGHAJLAT-POLITIKA
KOVÁCS Barbara – LIFE Climate NCP
Tel: +36 18963129
E-mail: barbara.kovacs@nfm.gov.hu
PÉNZÜGY
E-mail: info@lifepalyazatok.eu
A hírlevél a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című, LIFE14 CAP/HU/000010 azonosító számú
kapacitásépítési projekt keretében valósult meg, az Európai Unió LIFE Projektjének támogatásával.

