
 LIFE Természet és biodiverzitás - 

hagyományos pályázatok benyújtásával 

kapcsolatos újdonságok 

Bokor Veronika 
FM Természetmegőrzési Főosztály 

IV. Természetvédelmi tréning 

2018. május 15. 



A projektbenyújtási eljárás módszertana  

Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól 
 

1. lépcső: 

•  max. 10 oldalas pályázatleírás benyújtása 

  angol nyelven 

  eProposal felületen keresztül 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

 

Természet és biodiverzitás pályázati útmutató 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Projekt koncepció felépítése 

• Adminisztratív űrlapok (A forms) 

 Form A1 – Általános projekt információk 

 Form A2 – Koordináló kedvezményezett 

• Technikai űrlapok (B forms) 

 Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 Form B3 – Projekt típusa & EU hozzáadott érték 

• Pénzügyi űrlap 

 Form R1 – Projekt költségvetés 

 

 



A projektbenyújtási eljárás módszertana  

Bejelentkezés az eProposal felületre  

 



„Create new proposal” kiválasztása  



A nemzeti kapcsolattartó hozzáférésének biztosítása 

-  



  

 

Form A1 –  Általános projekt információk 

Kiemelt terület és szektor kiválasztása 

Teljes pályázat 

nyelve! 



Form A2 – Koordináló kedvezményezett 

  

 
Szervezet adatai: 

 Név 

 Státusz 
o „Public body” 

o „Private 

commercial” 

o „Private non-

commercial” 

(NGO) 

 SME 



Form A2 – Koordináló kedvezményezett 

  

 
Szervezet 

adatai: 

 Cím 



Form A2 – Koordináló kedvezményezett 

  

 
Kapcsolattartó 

adatai: 

 név 

 funkció (pl. 

projektmenedzser) 

 elérhetőség 

 



Form A2 – Koordináló kedvezményezett 

  

 

Törvényes 

képviselő adatai: 

 név 

 elérhetőség 

 

 

 

Koordináló kedv. 

vállalt akciók - 

kompetencia 

összefüggései 

 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

  

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 

Megcélzott fajok /élőhelyek / biodiverzitás téma leírása  

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

Projektcélok leírása 

Reálisan elérhető célok (költség/ időkeret) 

Egyértelmű kapcsolódás - megcélzott fajok/élőhelyek/biodiv. téma 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

A projekt költségvetés min. 25%-át konkrét 
természetvédelmi tevékenységekre kell fordítani! 

Akciók leírása (mit, hol, hogyan) 
Érintettek bevonása 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 

Ismételt benyújtás? 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

A projekt hatása - közvetlen kapcsolódás a megcélzott 

fajokkal / élőhelyekkel / biodiverzitás tématerülettel 

Konkrét, számszerűsített eredmények! 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

Hogyan biztosítható a projekteredmények fenntarthatósága 

a zárást követően? – költségek, ismétlődő tevékenységek 

Az elért eredmények fenntartása - átültetés, megismétlés 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 

Projekt témák megjelölése – maximum 2! 

Indoklás (max. 1250 karakter) 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 

Projekt témák megjelölése – maximum 2! 

Indoklás (max. 1250 karakter) 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

 

Társult kedvezményezettek (lista, szerep, akciók) 

Társfinanszírozás: „to be confirmed” státusz 

 



Form B1 – Projekt összefoglaló leírása 

Kockázati tényezők feltárása  

Kezelési stratégia 

 



Form B3 – Projekt típusa & EU hozzáadott érték 

  

 



Form B3 – Projekt típusa & EU hozzáadott érték 

  

Projekt karakterének leírása: 

 Bevált gyakorlat 

 Demonstrációs 

 Pilot 



Form B3 – Projekt típusa & EU hozzáadott érték 

Hogyan járul hozzá a projekt: 

- LIFE Környezetvédelem alprogram specifikus céljaihoz  

- EU környezet- és természetvédelmi célkitűzéseihez 

 



Form R1 – Projekt költségvetés 

  

 



Form R1 – Projekt költségvetés 

Költségkategóriák: 

• Közvetlen személyi költségek 

• Utazási és ellátási költségek 

• Külső vállalkozói költségek 

• Tartós cikkek 

a. Infrastrukturális költségek 

b. Berendezések költségei 

c. Prototípus költségei 

• Földvásárlás költsége 

• Fogyóeszközök költsége 

• Egyéb költségek 

• Általános költségek 

 

  

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 



Form R1 – Projekt költségvetés 

  

 



Form R1 – Projekt költségvetés 

  

 



Form A1 –  Általános projekt információk 

Megvalósítás helyszíne 

Ország + régió 



Koncepció validálása 



Koncepció validálása 



Koncepció beadása 

  

 



A projektbenyújtási eljárás módszertana  
 

 

Mit ne tartalmazzon a koncepció: 

ø Aláírt kötelezettségvállalás 

ø Térképek 

ø Képek 

 



A projektbenyújtási eljárás módszertana  

Kétlépcsős projektbenyújtási eljárás 2018-tól 

 

2. lépcső: 

•  Részletes pályázat benyújtása 

  Eltérés: fellépések, a partnerség és a költségvetés 

tekintetében korlátozott rugalmasság, 

  A költségvetés – az EU hozzájárulása legfeljebb 10 %-

kal térhet el a pályázatleírásban szereplő költségvetéstől. 

 



A projektbenyújtási eljárás módszertana  

Indikatív menetrend: 
 

Koncepció benyújtása: 2018. június 14. 16:00 

Koncepció eredménye: 2018. október 

Teljes pályázati anyag benyújtása: 2019. január vége 

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések: 2019. május 

Támogatói szerződés megkötése: 2019. július 

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban): 2019. július 15. 



Koncepció értékelése 

Odaítélési kritériumok Minimum 

pontszám 

Maximum 

pontszám 

Pályázat általános minősége 5 20 

Általános uniós hozzáadott  

érték 

10 30 

Összes (teljesítendő) 

pontszám 

15 50 



Odaítélési kritériumok 

Pályázatleírás: 50 pont 

1. A pályázat általános minősége: max. 20 pont (minimum 

pontszám: 5 pont)  

A kritérium a pályázatok egyértelműségére (beleértve a működést 

megelőző viszonyok leírását), a pályázatok megvalósíthatóságára 

és a tájékoztató jellegű ár-érték arányra összpontosít.  

2. Általános uniós hozzáadott érték: max. 30 pont (minimum 

pontszám: 10 pont)  

A kritérium a projektnek a LIFE prioritásaihoz való 

hozzájárulására, a várt hatásra és a projekteredmények 

fenntarthatóságára irányul.  

 



Önerő támogatás 

EU társfinanszírozás mértéke: 

Természet és biodiverzitás: 60-75% 

 

Hazai társfinanszírozás: 

• Pályázati koncepció: nem csatolható  

      aláírt kötelezettségvállalás 

      státusz: „confirmed”/ „to be confirmed”  

      mértéke: önerő mértékének maximum 50%-a 

 

• Részletes pályázat: A6 társfinanszírozó nyilatkozat 

     Támogatás megítélése egyedi döntés szerint. 
 

 

 



Önerő támogatás 

FM TMF nemzeti kapcsolattartóknak a pályázati koncepció 

benyújtása előtt megküldendő: 

• Önerő-támogatási kérelem 

• LIFE pályázati anyag max. 1 oldalas összefoglalója magyarul 

• Projekt költségterv 

Nemzeti határidő: 2018. június 6. 

Feltétel: Pályázati anyagok láthatóvá tétele a nemzeti kapcsolattartó 

számára! 
 

 

 

 



További információk 
 

Természetvédelem témakörben: 

FM, Természetmegőrzési Főosztály 
 

Érdiné dr. Szekeres Rozália,  

Bokor Veronika, 

Demeter András 
 

E-mail: lifenature@fm.gov.hu 

Tel: 06/1-795-2403, 06/1-795-2413 
 

www.lifepalyazatok.eu 

 

TERMÉSZETVÉDELMI KISOKOS 

mailto:veronika.bokor@fm.gov.hu
mailto:veronika.bokor@fm.gov.hu
mailto:veronika.bokor@fm.gov.hu
http://www.lifepalyazatok.eu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


