
 

 

  

Idén 30 éves a LIFE Program - Megjelentek 2022. évi pályázati felhívások  

Az Európai Bizottság Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynöksége (CINEA) 2022. május 
17-én megjelentette a LIFE Program 2022. évi pályázati felhívásait. 

Az idén 30 éves LIFE Program az Unió környezetvédelmi, természetvédelmi, éghajlat-politikai projekteket támogató 
pénzügyi eszköze, amely 2021-2024 között összesen 2,8 milliárd euró összegben támogat projekteket. 

A most megjelent összesen 34 pályázati felhívás célcsoportja az Unión belüli jogi személyek és ezek konzorciumai. Emellett 
egy konzorcium tagjaként az Európai Gazdasági Térség tagállamainak jogi személyiségei is részesülhetnek támogatásban. 

A megpályázható támogatások jelenleg a következő 3 szakterületet érintik: 

1. klímaváltozás és klímaadaptáció, 
2. körforgásos gazdaság és életminőség (a természeti és épített környezetben), 
3. természetvédelem és biodiverzitás. 

A támogatható projekteknek a fenti szakterületek egy konkrét kihívására kell választ adniuk, úgy, hogy innovatív 
megközelítést, vagy – ahol megengedett – valamilyen legjobb gyakorlatot alkalmaznak. Különösen előnyös, ha egy korábbi 
LIFE projekt, vagy egy másik uniós program – pl. Horizon2020 – innovációs eredményét ültetik át a gyakorlatba. Május végén 
további pályázatok közzététele is várható a tiszta energiára átállás témakörében.  

A legfontosabb pályázati információk és példák a gazdasági társaságok számára elérhető pályázati felhívások keretében 
támogatható tématerületekre: 

 

2022. május 24. 

 

 1.1 klímaváltozás 1.2 klímaadaptáció 2. körforgásos gazdaság 

Támogatási cél üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentése 

szélsőséges (tűz, hőhullámok) és hosszú távú 
(elsivatagosodás) éghajlati jelenségekre való 
felkészülést támogató beavatkozások 

felkészülés a fenntartható, körforgásos, 
szennyeződésmentes, energiahatékony és 
klímaváltozásnak ellenálló gazdaságra történő 
átállásra 

Támogatható 
tématerületek 

• üvegházhatású gázok visszanyerése, 
újrahasznosítása és fenntartható kiváltása 

• Nulla kibocsátású mobilitás 
• nem közúti szállítási csomópontok 

dekarbonizácója 
• innovatív és hatékony technológiák a nagy 

energiaigényű iparágakban 
• megújuló energiatermelés- és használat 

• természetközeli erdő- és földművelési, ill. 
vízgazdálkodási technikák (kék-zöld 
infrastruktúra) 

• infrastruktúrák és épületek 
klímaváltozással szembeni ellenállása 

• hatékony vízgazdálkodás (ivó- és 
szennyvíz) 

• szélsőséges időjárási jelenségekre való 
felkészülés 

projektek, amelyek a következő témák egyikét 
vagy néhányát érintik: 
• körforgásos gazdaság és hulladékok 
• levegő 
• víz 
• termőtalaj 
• zajszennyezés 
• vegyi anyagok 
• new European Bauhaus (dizájn, fenn-

tarthatóság, akadálymentesség és 
megfizethetőség kombinációja) 

Támogatási intenzitás Max. 60% 

Pénzügyi keret 29 millió euró 29 millió euró 92,3 millió euró 

Ajánlott projektméret 1 – 5 millió euró 1 – 5 millió euró 2 – 10 millió euró 

Határidők A pályázatok 2022. október 4-ig nyújthatók be, elbírálásuk 2023 februárjában várható. 
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Adott projektben – a természetbeni hozzájárulás, az apport és az adók kivételével – szinte bármilyen költségtípus 

● jogosult, ha az a projekt céljának eléréséhez ésszerű mértékben hozzájárul, és 
● elszámolható, a hozzájárulás súlyával megközelítőleg arányos mértékben. 

A projektek költségvetését tekintve lényegében nincs elvárt belső struktúra. A projekt szakmai súlypontjai alapján kell 
meghatározni a költségvetés összetételét, amelyen belül legfeljebb 35%-ot tehet ki a kiszervezett feladatellátás. 

Az önerő bármely, uniós vagy állami támogatástól mentes forrásból biztosítható, sőt, ilyen célra szakosodott pénzügyi 
szolgáltató is igénybe vehető. 

Fontos előírás, hogy a megvalósult projekt eredményeit nyilvánosan közzé kell tenni, a megszerzett tudásanyag terjesztése 
kötelező elvárás.  

A LIFE felhívásaira beadandó projekt összköltségére általános szabály nincs, de 500.000 és 5.000.000 euró közötti 
projekteket várnak. 

A most megnyílt felhívásokra 2022. október 4-ig (néhány esetben 2022. november 16-ig) várják a pályázatokat, amelyeket 
az Európai Bizottság Funding & Tender platformján keresztül kell benyújtani. A támogatási program munkanyelve angol. 

A PwC gyors és hatékony segítséget tud nyújtani az ügyfelei tevékenységét érintő fejlesztési és beruházási elképzelésekhez 
a LIFE Programban elérhető támogatási lehetőségek felmérésében, valamint a projekt kidolgozásában és a pályázat 
benyújtásában. 

 
Ha kérdése lenne a témában, vagy bármely más támogatást illetően, kérem forduljon bizalommal alábbi, szakértő 
munkatársainkhoz vagy szokásos PwC kapcsolattartójához. 
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   The LIFE Programme turns 30 – European Commission published 2022 
calls for proposals 

The European Commission’s Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) published the calls for 
proposals of its LIFE Programme for 2022 on 17th May. 

Turning 30 this year, the LIFE Programme is the EU’s financial instrument supporting environmental protection, nature 
preservation and climate policy projects. Between 2021 and 2024 it will support projects totaling € 2.8 billion. 

A total of 34 calls for proposals are currently open to legal entities within the EU and their consortiums, but also to legal entities 
from Member States of the European Economic Area as members of a consortium. 

The current tender calls are cover the following 3 areas: 

1. Climate change mitigation and climate adaptation 
2. Circular economy and life quality (in both natural and built environment) 
3. environmental protection and biodiversity 

Eligible projects must address a specific challenge identified in one of the areas mentioned above, using an innovative 
approach or, where permitted, also best practices. It is particularly advantageous if the project implements a former 
innovation result of a LIFE project or of a different EU programme - e.g., Horizon2020 -. Until the end of May the publication of 
further calls for tender is expected focusing on the topic of transition to clean energy. 

Examples of eligible topics in the calls for proposals available to companies, and basic application information: 

 

 

 

 

 1.1 Climate Chage Mitigation 1.2 Climate Change Adaptation 2. Circular Economy 

Objective Reduction of GHG emission on any field of 
activity 

Clear and convincing intervention projects 
towards better adaptation to extreme (fire, 
heatwave) or slow-onset(desertification) 
climate change processes on any field of 
activity 

Facilitate the transition toward 
a sustainable, circular, toxic-free, energy-
efficient/climate-resilient economy and a 
toxic-free environment 

Eligible topics 

• Recovery, recycling and reclamation of GHG 
• Development of suitable alternatives 
• Zero emission mobility 
• Decarbonisation of non-road transport 

modes 
• Innovative and cost-effective technologies 

for EIIs 
• Renewable energy generation and usage 

• Nature-based solutions in the 
management of land, forests, coasts and 
marine areas (blue-green infrastructure) 

• Climate-proofing and resilience of 
infrastructure and buildings 

• Water management (drinking and 
wastewater) 

• Preparedness for extreme weather events 

Projects to cover one or more of these topics: 
• Circular economy and waste 
• Air 
• Water 
• Soil 
• Noise 
• Chemicals 
• New European Bauhaus (combine design, 

sustainability, accessibility and 
affordability) 

Intensity Max. 60% 

Budget € 29 million € 29 million € 92,3 million 

Project size € 1 – 5 million € 1 – 5 million € 2 – 10 million 

Deadlines Submission by 4 October 2022, results expected: February 2023 
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In each project - with the exception of contribution in kind and taxes – almost any kind of cost 

● can be supported if it makes a reasonable contribution to achieving the objective of the project, and 
● eligible, proportionally to its contribution to the project. 

There is no required structure for the project’s budget. The composition of the budget must be determined based on the 
project’s professional priorities, but the outsourced tasks cannot exceed 35%. 

Own contribution can be provided from any source free of EU or state support and can even come from a specialized financial 
service provider. 

It is important that the results of the implemented project must be made public, and the dissemination of the acquired 
knowledge is a must.  

There is no general rule for the total cost of a project to be submitted for LIFE calls, but projects between € 500,000 and € 
5,000,000 are expected. 

The application deadline for grants is 4th October 2022 (in some cases 16th November 2022) and projects must be submitted 
via the European Commission's Funding & Tender platform. The working language of the subsidy programme is English. 

PwC can provide quick and efficient assistance to its clients' development and investment ideas in assessing potential funding 
opportunities within the LIFE Programme, as well as in project development and submission of application. 

If you have any questions regarding the topic – or regarding any other form of subsidy – please don’t hesitate to contact one 
of our expert colleagues below, or your usual PwC contact. 
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