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Forrás: http://owww.met.hu/images/eghajlat/Mo_rekordok_terkep_201306.jpg

Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C) az 1980-2009-es időszakban
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ÁRVÍZ- ÉS BELVÍZVESZÉLY

Forrás: Szabó J. et al. 2007.

Az árvízveszély és belvíz mértéke Magyarország kistájaiban. 
1 = az árvízveszély jelentéktelen; 2 = kismértékű; 3 = közepes; 4 = súlyos; 5 = alacsonyabb árvíz és belvíz veszélyességi fokozatba tartozik a 

kistáj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistáj egyes részeit az átlagosnál lényegesen nagyobb árvízveszély fenyegeti 
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ASZÁLYVESZÉLY

Forrás: Szabó J. et al. 2007.

Az aszályveszély mértéke Magyarország kistájaiban. 
1 = az aszály veszély jelentéktelen; 2 = kismértékű; 3 = közepes; 4 = súlyos; 5 = alacsonyabb aszály-veszélyességi fokozatba tartozik a kistáj 

mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistáj egyes részeit az átlagosnál lényegesen nagyobb aszály veszély fenyegeti 
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Globális kihívás –
válaszok minden szinten szükségesek!
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Cselekvési irányok az éghajlatvédelemben
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I. A LIFE program
• LIFE = az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai

programja 1992 óta - 4400 támogatott projekt

• LIFE Éghajlat-politika: 2014 óta

• Közvetlen brüsszeli irányítású program (EASME – az
Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége)

Az előadás a LIFE Kapacitásépítési Projekt keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 000010)
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II. A LIFE program - források
Teljes LIFE 2014-2020: 3,4 milliárd €

• LIFE Környezetvédelem alprogram: 2,59 milliárd €
• LIFE Éghajlat-politika alprogram: 864 millió €

• Éves kiírások – 2017: 52,13 millió € hagyományos
éghajlat-politikai projektekre

A maximális uniós társfinanszírozási ráta 60%.

Nemzeti boríték nincs elkülönítve, kizárólag érdem alapján
történik a kiválasztás.
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LIFE pályázati források 2017 (millió €)

Terület 2017-es forrás 2016-os forrás %-os változás

Klíma Alprogram 52,1 millió €
(~ 16,1 Mrd Ft) 47,4 millió € + 10 %

Erőforrás 
hatékonyság 83 millió € 75,5 millió € + 10 %

Természetvédelem 101,9 millió € 97,5 millió € + 5 %

GIE 16,9 millió € 19 millió € -12 %
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III. LIFE Éghajlat-politika alprogram 
Célkitűzések
• Uniós jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének

elősegítése
• Nemzeti, regionális és helyi cselekvési tervek és

intézkedések kidolgozása, felmérése, ellenőrzése
• Innovatív technológiák, rendszerek és módszerek

kifejlesztése és demonstrációja
• Az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tájékozottság,

tudásalap és tudatosság fejlesztése
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III. LIFE Éghajlat-politika alprogram

a) Az éghajlatváltozás mérséklése (CCM)
b) Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA) 
c) Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC)

Mindenképpen el kell dönteni, 
hogy a három közül melyik 
terület alatt valósul meg a pályázat. 
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IV. Projekttípusok 
Projekttípusok (LIFE Rendelet 2. cikk)

Hagyományos Nem hagyományos

Kísérleti Integrált

Demonstrációs Technikai segítségnyújtás

Bevált gyakorlati Kapacitásépítést célzó

Tájékoztató, 
tudatosságnövelő Előkészítő
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IV. Projekttípusok 
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IV. Projekttípusok 
a) Kísérleti 
• Korábban még nem alkalmazott technika/módszer (Új)
• Környezeti és éghajlati előnyök ( + )
• Később szélesebb körben alkalmazható 

(Reprodukálható)
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IV. Projekttípusok 
b) Demonstrációs
• A gyakorlatban vizsgál
• olyan összefüggéseket (földrajzi-ökológiai-társadalmi-

gazdasági)
• melyek máshol is alkalmazható
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IV. Projekttípusok 
c) Bevált gyakorlati
• a projekt sajátos körülményeit figyelembe véve
• megfelelő, költséghatékony & korszerű technikákat 

alkalmaz 
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IV. Projekttípusok 
d)  Tájékoztató, tudatosságnövelő

• a környezetvédelmi és éghajlat-politikai programról
• tájékoztatás, információterjesztés és 

tudatosságnövelés
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V. 2017. évi menetrend
• A 2017. évi pályázati kiírás megjelenése: 

2017. április 28.
• Nemzeti határidő a véleményezés érdekében: 2017. július 1.
• Beadási határidő: 2017. szeptember 7. 
• A beérkező pályázatok értékelése, felülvizsgálata:

2017. szeptember – 2018. május
• A támogatási szerződések aláírása: 2018. május-június
• A projektek elindításának legkorábbi időpontja: 

2018. június (szeptember-október)
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VI. Pénzügyi kérdések – LIFE források
Kedvezményezetti kör:

Támogatásintenzitás:    max. 60 %
nincs nemzeti keretösszeg! 

Közjogi szervezet Magánszervezet

Pl. helyi & megyei 
önkormányzat, 

- gazdasági társaság
- egyesület
- alapítvány
- non-profit szervezetek
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VII. A LIFE Klímapolitikai Csapat

Dr. Toldi Ottó
Az éghajlatváltozás 

mérséklése

Dr. Vigh Péter
Alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz

Kovács Barbara
LIFE GIC, LIFE Éghajlat-

politika nemzeti 
kapcsolattartó

dr. Konstantin Kata
Jogi & pénzügyi kérdések

Sikeres 
LIFE

Dr. Botos Barbara, főosztályvezető, Klímapolitikai Főosztály
Schaffhauser Tibor, osztályvezető, Nemzetközi és Európai 
Uniós Klímapolitikai Osztály
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További NFM klímapolitikával és a LIFE programmal kapcsolatos oldalak

Az előadás a LIFE Kapacitásépítési Projekt 
keretében valósult meg (LIFE14 Cap HU 

000010)

• Klímapolitika Facebook oldal: https://www.facebook.com/klimapolitika/

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

Egyéb pályázatok, pénzügyi lehetőségek:                    NFM Klímapolitikai Hírlevél
klimafinanszirozas@nfm.gov.hu
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Köszönöm a figyelmet!

További információk
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

http://www.lifepalyazatok.eu/

LIFE Klímapolitikai Csapat
lifeclimate@nfm.gov.hu


