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LIFE Program 2021-2027
A LIFE program általános célkitűzése hozzájárulni a fenntartható, körforgásos, energiahatékony, megújuló energián alapuló,
klímasemleges és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdaság irányába történő elmozduláshoz, a környezet –
beleértve a levegő, a víz és a talaj – minőségének védelme, helyreállítása és javítása, valamint a biológiai sokféleség
csökkenésének megállítása és visszafordítása, továbbá az ökoszisztémák leromlásának kezelése érdekében, többek között a
Natura 2000 hálózat megvalósításának és működtetésének támogatásával, hozzájárulva ezáltal a fenntartható fejlődéshez.

A LIFE program egyedi célkitűzései a következők:

Célkítűzés

a) kidolgozni, bemutatni és népszerűsíteni a környezetvédelemre – beleértve a természetvédelmet és a biológiai
sokféleséget is – és az éghajlat-politikára – beleértve a megújuló energiára való átállást és az energiahatékonyság
növelését is – vonatkozó uniós jogszabályok és szakpolitikák célkitűzéseinek elérését szolgáló innovatív technológiákat,
módszereket és megközelítéseket, valamint hozzájárulni a tudásalaphoz és a legjobb gyakorlat alkalmazásához,
különösen a természettel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatban, többek között a Natura 2000 hálózat támogatásán
keresztül;

b) támogatni a környezetvédelemre – beleértve a természetvédelmet és a biológiai sokféleséget is – és az éghajlatpolitikára, valamint a megújuló energiára való átállásra vagy az energiahatékonyság növelésére vonatkozó releváns
uniós jogszabályok és szakpolitikák kidolgozását, végrehajtását, nyomon követését és érvényesítését, többek között a
kormányzás valamennyi szinten történő javításával, különösen a köz- és magánszektorbeli szereplők kapacitásainak és a
civil társadalom bevonásának fokozásával;
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katalizátorként hatni a környezetvédelemre – beleértve a természetvédelmet és a biológiai sokféleséget is – és az éghajlatpolitikára, valamint a megújuló energiára való átállásra vagy az energiahatékonyság növelésére vonatkozó releváns uniós
jogszabályok és szakpolitikák végrehajtását szolgáló sikeres műszaki és szakpolitikai megoldások széles körű alkalmazására, az
eredmények megismétlésével, a kapcsolódó célkitűzések más szakpolitikákba, valamint köz- és magánszektorbeli
gyakorlatokba történő integrálásával, beruházások mozgósításával és a finanszírozáshoz való hozzáférés javításával.
A LIFE program a következők szerint épül fel:
1. a „Környezetvédelem” területhez tartozik:
a) a „Természet és biológiai sokféleség” alprogram;
Területek:

b) a „Körforgásos gazdaság és életminőség” alprogram;
1. az „Éghajlat-politika” területhez tartozik:
a) az „Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” alprogram;
b) a „Tiszta energiára való átállás” alprogram.

A Természet és a biológiai sokféleség alprogram célja Európa természetének védelme és helyreállítása, valamint a biológiai
sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása. Így a LIFE Természet és Biodiverzitás alprogram továbbra is
finanszírozza a természetvédelmi projekteket, különösen a biodiverzitás, az élőhelyek és a fajok területén. Támogatni fogja
1. Természet és azokat a projekteket, amelyek hozzájárulnak a madarakról és az élőhelyekről szóló uniós irányelvek végrehajtásához, különös
biológiai sokféleség tekintettel a Natura 2000 hálózat és az IAS rendelet fejlesztésére és kezelésére, valamint támogatni fogja az EU 2030-ra
vonatkozó biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiájának célkitűzéseinek megvalósítását.
A körforgásos gazdaság és az életminőség alprogram célja:
2.
Körforgásos
gazdaság
és
életminőség

 a fenntartható, körkörös, mérgezésmentes, energiahatékony és éghajlattal szemben ellenálló gazdaság felé történő
átmenet megkönnyítése,
 valamint a környezet minőségének védelme, helyreállítása és javítása, akár közvetlen beavatkozások révén vagy e célok
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más politikákba történő integrációjának támogatásával.
Így a LIFE továbbra is társfinanszírozza a környezetvédelmi ágazat projektjeit, különösen a körkörös gazdaság területén,
ideértve a hulladék-, víz-, levegő-, zaj-, talaj- és vegyszergazdálkodás erőforrásainak visszanyerését, valamint a
környezetvédelmi irányítást. Az alprogram főként azoknak a projekteknek nyújt tevékenységi támogatást, amelyek innovatív és
legjobb gyakorlati megoldásokat valósítanak meg ezeken a területeken az úgynevezett Standard Action Projects (SAP) révén.
Ez magában foglalja az EU környezetvédelmi politikájának és jogszabályainak végrehajtását, nyomon követését és értékelését
az úgynevezett stratégiai integrált projektek (SIP-k) révén.
Az éghajlatváltozás mérséklésének és alkalmazkodásának alprogramja hozzájárul a fenntartható, energiahatékony, megújuló
energián alapuló, éghajlat-semleges és ellenálló gazdaság felé történő elmozduláshoz, hozzájárulva ezzel a fenntartható
fejlődéshez.
Az éghajlatváltozás mérséklése
Az éghajlat-alprogram a gazdálkodás, a földhasználat, a tőzeggazdálkodás, a megújuló energiák és az energiahatékonyság
területén támogat projekteket.
3.
Az
éghajlatváltozás
mérséklése és az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás

Támogatást nyújt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, az uniós politika és jogszabályok, bevált
gyakorlatok és megoldások végrehajtásához és fejlesztéséhez hozzájáruló kísérleti, demonstrációs és bevált gyakorlati
projektekhez.
Az alprogram integrált megközelítéseket is támogat az éghajlatváltozás mérséklését célzó stratégiák és cselekvési tervek
regionális vagy nemzeti szintű végrehajtása érdekében.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
A LIFE program társfinanszírozza a városok alkalmazkodásának és a területhasználat tervezésének, az infrastruktúra
rugalmasságának, az aszályra hajlamos területek fenntartható vízgazdálkodásának, az árvizek és a partok kezelésének, a
mezőgazdasági, erdészeti és turisztikai ágazatok rugalmasságának és / vagy az EU legkülső régióinak támogatására irányuló
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projektjeit.
Támogatást nyújt a bevált gyakorlatok, kísérleti és demonstrációs projektek számára, amelyek hozzájárulnak az
éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növeléséhez.
Az éghajlat-alprogram olyan integrált projekteket is támogat, amelyek végrehajtják az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
uniós politikáját és stratégiáját.

Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás
A program társfinanszírozza az Európai Éghajlati Paktum működését, a fenntartható pénzügyi tevékenységeket, a
figyelemfelkeltést, a képzést és a kapacitásépítést, a tudásfejlesztést és az érdekelt felek részvételét az éghajlatváltozás
mérséklésének és alkalmazkodásának területein.
A LIFE tevékenységi támogatást nyújt az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatási, tudatosság és információterjesztési
projektekhez. Ez magában foglalja az állami és az érdekelt felek támogatását az EU politikájának kialakításához, a
kommunikáció, az információkezelés és az információterjesztés támogatását a tudásmegosztás és az együttműködési
platformok megkönnyítése érdekében, képzést biztosítva, valamint elősegítve a bevált gyakorlatok és szakpolitikai
megközelítések kidolgozását és terjesztését.

4.
Tiszta
energiára
átállás

való

LIFE Tiszta energia átmenet alprogram
Az „Intelligens energia Európában” (2003–2013) és a „Horizont 2020” energiahatékonysági (2014–2020) programok sikerére
építve a LIFE Tiszta energia átmenet alprogram továbbra is támogatja az EU politikáinak megvalósítását a fenntartható energia
területén, különösen az Európai Zöld Ügylet, az Energiaunió (2030. évi energia- és éghajlat-változási célok) és az Európai Unió
2050-ig tartó hosszú távú dekarbonizációs stratégiája.
A LIFE Tiszta energia átmenet alprogram költségvetése közel 1 milliárd euró a 2021–2027-es időszakban, és célja az
energiahatékony, megújuló energián alapuló, éghajlat-semleges és ellenálló gazdaság felé történő áttérés megkönnyítése
koordinációs finanszírozással és támogassa az akciókat (egyéb cselekvési támogatások) Európában. Ezek magas uniós
hozzáadott értékű cselekvések, amelyek olyan piaci akadályok felszámolására irányulnak, amelyek akadályozzák a fenntartható
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energiához való társadalmi-gazdasági átmenetet, és jellemzően több kis és közepes érdekelt felet, több szereplőt is bevonnak,
beleértve a helyi és regionális hatóságokat és a nem profit szervezetek, valamint a fogyasztókat.
A projekteket a LIFE Tiszta energia átmenet alprogram keretében társfinanszírozzák a következő öt beavatkozási területen:
•
A tiszta energiára való átállást támogató nemzeti, regionális és helyi politikai keret kiépítése;
•
A technológia bevezetésének, digitalizálásának, új szolgáltatásainak és üzleti modelljeinek felgyorsítása és a kapcsolódó
szakmai készségek fejlesztése a piacon;
•
Magánfinanszírozás vonzása a fenntartható energiához;
•
Helyi és regionális beruházási projektek fejlesztésének támogatása;
•
A polgárok bevonása és felhatalmazása a tiszta energia átmenetébe.
LIFE program 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakban történő végrehajtását szolgáló pénzügyi keretösszeg
folyó áron 5 432 000 000 EUR.
(2) Az (1) bekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:
Költségvetés

a) 3 488 000 000 EUR a „Környezetvédelem” terület számára, amelyből
i. 2 143 000 000 EUR a „Természet és biológiai sokféleség” alprogram számára és
ii. 1 345 000 000 EUR a „Körforgásos gazdaság és életminőség” alprogram számára;
b) 1 944 000 000 EUR az „Éghajlat-politika” terület számára, amelyből
i. 947 000 000 EUR „Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” alprogram
számára, és
ii. 997 000 000 EUR a „Tiszta energiára való átállás” alprogram számára.

5

