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Pályázati felhívás, benyújtási 

határidők 

• 2017. évi pályázati felhívás: április 28. 

• Benyújtási határidők: 

 Alprogram / kiemelt terület Benyújtási 

határidő 

Éghajat-politika szeptember 7. 

Környezetvédelem / Környezet és erőforrás hatékonyság szeptember 12. 

Környezetvédelem /  Természet és biodiverzitás szeptember 14. 

Környezetvédelem / Környezetvédelmi irányítás és 

tájékoztatás 

szeptember 14. 



„Természet és Biodiverzitás” projekttémák 
11 téma az alábbi témakörökben: 
 

LIFE Természet – Madárv., élőhelyv. irányelv   

• Natura 2000 területeken a jelölő 

     élőhelyek/fajok term.véd-i helyzetének javítása. 

• Natura 2000 területeken a közösségi jelentőségű élőhelyek/fajok 

term.véd-i helyzetének javítása, ha a helyzetük kedvezőtlen vagy 

rossz (kedvező és ismeretlen helyzetű kivétel). 

• Priorizált Intézkedési Terv (PAF) vagy a biogeográfiai 

szemináriumok keretében meghatározott fellépések 

megvalósítása. 

• Fajmegőrzési tervek megvalósítása. 

• A Natura 2000 hálózat támogatása érdekében az inváziós fajokra 

irányuló fellépés megvalósítása. 

 

 



„Természet és Biodiverzitás” projekttémák 

LIFE Biodiverzitás – EU Biodiverzitás stratégia 2020 (2., 3., 4. és 

5. cél) 

•  Ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása, a leromlott 

ökoszisztémák helyreállítása, zöld és kék infrastruktúra 

létrehozása. 

• Az idegenhonos özönfajok elleni küzdelem fokozása: 

  betelepítés megelőzése,  

 korai észlelés/gyors reagálás,  

 irtás/féken tartás. 

•  Veszélyeztetett fajok megőrzése  

   – Európai Vörös Lista / IUCN Vörös Lista  

 
 



Támogathatósági szabályok  

• Fő cél a természetes élőhelyek és a vadon élő  

növény- és állatvilág megőrzése! 

 

• EU társfinanszírozás mértéke: 60-75% 

 

• A projekt költségvetés min. 25%-a:  

konkrét természetvédelmi tevékenységek!  

 

Konkrét természetvédelmi tevékenység: azok a 

tevékenységek, amelyek a fajok, élőhelyek 

természetvédelmi helyzetét közvetlenül javítják. 

 

 
 

 



• LIFE Nature: csak Natura 2000 területen! 

• Natura 2000 területek aktuális adatlapját kell alapul 

venni (FM, NPI) 

• Földvásárlást, tervkészítést (fenntartási, fajmegőrzési) 

előre egyeztetni a FM-el, hosszú folyamat, időben 

kezdeni 

• Natura 2000 fenntartási terv: 275/2004. (X. 8.)  

 Kormányrendelet előírásai + FM útmutató! 

 

 

LIFE „Természet” - néhány fontos 

információ  



Mire kell különösen figyelni? (I.) 

1. Nagyobb hangsúly a fenntarthatóságon és a projektek                

megismételhetőségén 
 

2. A projekt témák szigorúbb értelmezése 
 

3. A projekt teljesítmény indikátorok listáját kötelező 

megküldeni a pályázat részeként 

 
 

4. Szigorúbb ellenőrzés a kettős finanszírozás elkerülése 

érdekében 

 

 



 

 

Mire kell különösen figyelni? (II.) 

5. Nagyobb figyelem a korábbi LIFE projektekkel való 

kapcsolódásra 

 
 

6. A „transznacionális”(„határon átnyúló”) prioritás 

fogalmának egyértelműsítése 
 

 

+ Nemzeti kapcsolattartókkal történő egyeztetés 

(ugyanolyan/hasonló problémát megcélzó pályázatok 

elkerülése) 



Természetvédelmi pályázatok 
 

Természet és biodiverzitás:  

 

A8  szakmai támogatónyilatkozat szükséges 

  

FM TMF nemzeti kapcsolattartóknak: 

- az előzetes véleményezéshez megfelelő részletességgel 
kitöltött pályázat, különös tekintettel az akciók teljes 
körű leírására 

- elegendő magyar nyelven 

2017. augusztus 3-ig 
 

 



További információk 
 

Természetvédelem témakörben: 

FM, Természetmegőrzési Főosztály 
 

Érdiné dr. Szekeres Rozália,  

Bokor Veronika, 

Szatmári Adrienn 

 

E-mail: lifenature@fm.gov.hu 

 

www.lifepalyazatok.eu 
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LIFE - 25 

 25 éves évfordulóját ünnepli a  

LIFE program – 2017. május 21. 
 

www.life-25.eu 
 

• Hírek, események 

• LIFE nyílt nap szervezésére bíztatják a már 

nyertes pályázókat 
 

  LIFE25 Roadshow 

 - 25 magyarországi helyszín 

http://www.life-25.eu/
http://www.life-25.eu/
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LIFE – INFO DAY 

Tájékoztató és kapcsolatépítő rendezvény 

• Brüsszel, 2017. május 31. 

• Regisztráció: 

 http://www.eugreenweek.eu/registration 

 
 

 

http://www.eugreenweek.eu/registration
http://www.life-25.eu/


Köszönöm a figyelmet! 

 

Köszönöm a figyelmet! 


