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Egy új LIFE program
22 év, 3.4 milliárd euró, és 4170 LIFE projekt után az EU 
környezeti tevékenységének pénzügyi eszköze továbbra is 
társfinanszírozza a természeti értékek megőrzését, valamint 
a környezeti és klímaváltozással kapcsolatos projekteket.

Nagyobb program
A LIFE 2014-2020-as időszakra tervezett költségvetése 
nagyobb, mint bármikor: 3.46 milliárd euró.

Fejlődő program
A hagyományos LIFE projekteken kívül négy új projekttípus 
is létrejött (integrált, technikai támogatás, kapacitásépítés, 
előkészületi) két pénzügyi eszközzel együtt (természetes 
kapacitás finanszírozás, valamint az energiatakarékosság 
magánfinanszírozása).

Vállaljon részt Ön is - nyújtson be egy LIFE 
tervezetet!
Minden évben várjuk a projekttervezeteket::  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Ki vehet részt a LIFE projektben? 
Bármely, az EU-n belül jelen lévő köz- vagy magánszférabeli 
szervezet részt vállalhat a LIFE programból koordinátor- vagy 
társkedvezményezettként. Lehetséges az EU-n kívülről is 
koordinátor- kedvezményezetti viszonyt létesíteni, azonban 
csak akkor, ha az Ön országa erre az EU-val konkrét megál-
lapodást kötött (lásd a LIFE Rendelet 5. cikkét). Az EU-n kívüli 
jogi személyek társkedvezményezettek csak akkor lehetnek, 
ha a koordináló kedvezményezett székhelye az EU-ban talál-
ható, és az EU-n kívül végzett tevékenységeik szükségesek az 
EU környezeti / klímaváltozási célkitűzéseinek eléréséhez és 
az EU-n belüli beavatkozások sikeréhez (lásd a 6. cikket).

Hová kerül a LIFE pénze?
A LIFE 3.46 milliárd eurójából 2.59 milliárd a Környezeti 
alprogramhoz, míg 0.86 milliárd a Klímaváltozási Tevékeny-
ségek alprogramjához kerül. Legalább 2.8 milliárd euró (a 
teljes költségvetés 81%-a) tevékenységi támogatásokon 
vagy innovatív pénzügyi eszközökön keresztül finanszírozott 
LIFE projektekhez van kijelölve. Körülbelül 0.7 milliárd euró 
integrált projektekhez kerül. A Környezeti alprogram alatt 
tevékenységi támogatásokból finanszírozott projektekhez 
rendelt költségvetési erőforrások legalább 55%-a a termé-
szeti értékek és biodiverzitás megóvására irányuló projektekre 
megy el. Maximum 0.62 milliárd eurót közvetlenül a Környe-
zetvédelmi Főigazgatóság és a Klímaváltozási Főigazgatóság 
kap irányelvek fejlesztéséhez és működési támogatásként.

A projektek részére a következő négy éves időtartamra 
rendelkezésre álló összeg az 2014-2017 éves Munkaprog-
ramban meghatározásra került. Az indikatív éves elosztások 
valamennyi tagállam számára folytatódnak minden projekt-
típus esetében (az integrált projektek kivételével) a Környezeti 
alprogram alatt 2017-ig, mely után a választás alapja kizá-
rólag az érdem lesz.

Ki kezeli a LIFE programot?
A LIFE programot az Európai Bizottság (Környezetvédelmi 
Főigazgatóság és Klímaváltozási Főigazgatóság) kezelik. A 
Bizottság a LIFE program számos komponensének végre-
hajtásával az Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises (EASME) szervezetet bízta meg. Külső válogató, 
megfigyelő, és kommunikációs csoportok segítik a Bizottság 
és az EASME munkáját. A két új pénzügyi eszközt az Európai 
Befektetési Bank fogja kezelni (NCFF és PF4EE).

Hol tudhatok meg többet a LIFE programról?
Olvassa el ezt a szórólapot.

Látogassa me a LIFE weboldalát:  
http://ec.europa.eu/life.

Fedezze fel az egyes LIFE projekteket:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Fedezze fel a LIFE-ot országok szerint:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Olvassa el a LIFE Rendeletet:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Olvassa el a LIFE többéves munkaprogramját: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Lépjen kapcsolatba nemzeti kapcsolati pontjával: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Lépjen kapcsolatba az EASME-vel:  
easme-life@ec.europa.eu

Lépjen kapcsolatba az Európai Bizottsággal:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett

A LIFE program az EU környezeti  
és klímaváltozási tevékenységének  

finanszírozási eszköze,  
mely 3.46 milliárd euró támogatást  

nyújt 2014 és 2020 között.

ec.europa.eu/life
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A LIFE két alprogramja:  
Környezeti és klímaváltozási tevékenységek

A környezeti alprogram három fő prioritás területtel rendelkezik:  

A környezeti és erőforrás-hatékonysági prioritás terület 
a környezetvédelmi kihívásokra fog megközelítéseket, legjobb 
gyakorlatokat, megoldásokat és integrált megközelítéseket 
kifejleszteni, tesztelni, és demonstrálni, valamint kiterjeszti 
majd a kapcsolódó tudásalapot.

A természet és biodiverzitás prioritás területe megköze-
lítéseket, legjobb gyakorlatokat, megoldásokat és integrált 
megközelítéseket fog kifejleszteni, tesztelni, és demonstrálni, 
melyek hozzájárulnak a természeti és biodiverzitással foglal-
kozó politikák és jogszabályok kifejlesztéséhez és bevezeté-
séhez, valamint kiterjeszti majd a kapcsolódó tudásalapot. 

A környezeti kormányzás és információ prioritás területe 
a környezetvédelmi problémák köztudatának növelését, a 
környezetvédelmi információk  kommunikációjának, kezelé-
sének, és terjesztésének támogatását, valamint az érintettek 
szélesebb körű bevonásával jobb környezeti kormányzást tűzi 
ki céljául.

A technikai támogatási projektek tevékenységi támogatást 
nyújtanak, elősegítve az integrált projektek előkészítését. MCR 
= 60%.

A kapacitásépítő projektek tevékenységi támogatást nyúj-
tanak, lehetővé téve a tagállamoknak a LIFE programban való 
hatékonyabb részvételt. MCR = 100%.

Az előkészítő projektek az Uniós környezeti és klímaválto-
zási politikák és jogszabályok megalkotásának és bevezeté-
sének különleges szükségleteit támogatják. MCR = 60%.

A működési támogatások az EU szintjén támogatják a környe-
zeti vagy klímaváltozási beavatkozással foglalkozó non-profit 
szervezetek működési és adminisztrációs költségeit. MCR = 70%.

A természeti tőke finanszírozási alap (NCFF) egy új 
pénzügyi eszköz, amely hitelek vagy magántőke-befektetések 
formájában finanszírozási lehetőségeket biztosít a bevételt 
termelő vagy megtakarító úttörő projekteknek, támogatva a 
természeti tőke megőrzését, beleértve a klímaváltozás alkal-
mazkodási projekteket is.

A magánfinanszírozás az energiatakarékossági eszkö-
zökhöz (PF4EE) egy új pénzügyi eszköz, amely a National 
Energy Efficiency Action Plans (nemzeti energiatakarékossági 
akcióterv) által kiemelt energiatakarékossági projektek befek-
tetéseihez nyújt hiteleket.

A LIFE projektek kiterjesztett skálája
A LIFE univerzálisan elismert sikerének alapja a „hagyomá-
nyos” LIFE Természet, Biodiverzitás, Környezet, és Információs 
projektek. Ezek a legjobb gyakorlatokkal, demonstrációkkal, és 
figyelemfelkeltéssel foglalkozó projektek továbbra is folynak, 
azonban most egy teljes, új alprogram kíséri őket, mely a klíma-
változással foglalkozik, valamint négy új projekttípus (integrált, 
technikai támogatás, kapacitásépítés, előkészületi) és két új 
pénzügyi eszköz (természetes kapacitás finanszírozás, valamint 
az energiatakarékosság magánfinanszírozása).

A legjobb gyakorlat projektek megfelelő, költséghatékony, 
és korszerű technikákat, módszereket és megközelítéseket 
alkalmaznak, figyelembe véve a projekt egyedi kontextusát.

A demonstrációs projektek a gyakorlatban alkalmazzák, 
tesztelik, elemzik, és terjesztik azokat a tevékenységeket, 
melyek újak vagy ismeretlenek az adott projekt kontextusában, 
mint például a földrajzi, gazdasági, vagy társadalmi-gazdasági 
kontextusban, és amelyek máshol hasonló körülmények között 
szintén alkalmazhatóak lehetnek.

Az úttörő projektek olyan technikát vagy módszert alkalmaznak, 
melyet még nem teszteltek vagy alkalmaztak máshol, és amelyek 
potenciális környezeti vagy klímaváltozással szembeni előnyöket 
kínálnak a jelenlegi legjobb gyakorlatokhoz képest, és amelyek 
később nagyobb léptékben is alkalmazhatók hasonló helyzetekben.

Az információs, tudatosság, és terjesztési projektek a 
környezeti és klímaváltozási beavatkozással kapcsolatos 
információk kommunikációját és az információ terjesztését 
támogatják, valamint növelik a tudatosságot.

A maximális társfinanszírozási arány (MCR) az első négy projekt-
típushoz 60% a 2014-2017 és 55% a 2018-2020 időszakban. A 
LIFE Természet és Biodiverzitás projektjei ezzel ellentétben a teljes 
2014-2020 időszakban 60% MCR-el rendelkeznek, amely akár 
75% is lehet, ha kiemelt fajokkal vagy élőhelyekkel foglalkoznak.

Az integrált projektek nagy területeken (regionális, multi-
regionális, nemzeti, nemzetek közötti) hajtanak végre környezeti 
vagy klímaváltozással kapcsolatos terveket vagy stratégiákat, 
melyeket a megfelelő Uniós környezeti vagy klímaváltozási 
jogszabályok írnak elő, elsősorban a természet, víz, hulladék, 
levegő, valamint a klímaváltozás csökkentése és alkalmaz-
kodás terén. Biztosítják az érintettek bevonását, és segítik a 
koordinációt és mozgósítást legalább egy másik releváns Uniós, 
nemzeti, vagy magán támogatási forrással. MCR = 60%.

A klímaváltozási alprogram három fő prioritás területtel rendel-
kezik: 

A klímaváltozás csökkentése prioritás területe az üvegházi 
gázok kibocsátásának csökkentését célozza, elsősorban a 
kapcsolódó jogszabályok kialakításához és bevezetéséhez 
való hozzájáruláson, a tudásalap kiterjesztésén, az integrált 
megközelítések kifejlesztésén, valamint innovatív technológiák, 
rendszerek, módszerek és műszerek kifejlesztésén és demonst-
rálásán keresztül.

A klímaváltozási alkalmazkodás prioritás területe a klíma-
változással szembeni ellenállást kívánja javítani, elsősorban 
a kapcsolódó politikák és jogszabályok megalkotásával és 
végrehajtásával, a tudásalap kiterjesztésén, az integrált 
megközelítések kifejlesztésén, valamint innovatív technológiák, 
rendszerek, módszerek és műszerek kifejlesztésén és demonst-
rálásán keresztül.

A klíma-kormányzás és információ prioritás területe a 
klímaváltozási problémák tudatosságának növelését, a klíma-
változással kapcsolatos információk  kommunikációjának, 
kezelésének, és terjesztésének támogatását, valamint az érin-
tettek szélesebb körű bevonásával jobb környezeti kormányzást 
tűzi ki céljául.
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