Οι δράσεις του Έργου
Λειτουργία ιστοσελίδας και πλατφόρμας
υποστήριξης για την ενημέρωση των υποψήφιων
δικαιούχων και των εμπλεκόμενων φορέων
στο Πρόγραμμα LIFE
Δημιουργία βάσης δεδομένων με σκοπό
την πρόσβαση των ενδιαφερομένων φορέων
και του ευρύτερου κοινού σε δεδομένα και
πληροφορίες από τα παραδοτέα έργων LIFE
στην Ελλάδα
Ίδρυση Περιφερειακών Σημείων Επαφής για
το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα
Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, θεματικών
εκδηλώσεων, σεμιναρίων συγγραφής και webinars

Χρήσιμες πηγές
Έργο Greek LIFE Task Force:
http://www.lifetaskforce.gr

Βάση Δεδομένων Έργων και Παραδοτέων LIFE:
http://database.lifetaskforce.gr

Πλατφόρμα Υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE:
https://support.lifetaskforce.gr

Πρόγραμμα LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life

Πράσινο Ταμείο:

http://www.prasinotameio.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
http://www.ypeka.gr

Social Media:
Greek LIFE Task Force

Μετάφραση των οδηγών για τους αιτούντες και
των οδηγών αξιολόγησης των αιτήσεων για το LIFE
στην ελληνική γλώσσα
Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγών καλών
πρακτικών, εντύπων που περιλαμβάνουν λύσεις
για τις κοινές δυσκολίες των αιτούντων, οδηγών
έργων LIFE του μήνα και φυλλαδίων για
το Πρόγραμμα LIFE 2021-2027
Παραγωγή βίντεο παρουσίασης καλών πρακτικών

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

«LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF»

YouTube

Επικοινωνία

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241,
14561 Κηφισιά
Ε-mail: life@prasinotameio.gr
Τηλ: 210 5241903

Συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές
των Διαρθρωτικών Ταμείων
Χάραξη στρατηγικής για τη μετά-LIFE υποστήριξη
των αποτελεσμάτων και παρεμβάσεων των έργων

Ίδρυση και Λειτουργία
της Ελληνικής Task Force
για το Πρόγραμμα LIFE

Το Έργο με κωδικό «LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF»
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE.

Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE
αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που,
μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν
υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων
στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

Το Πρόγραμμα LIFE

στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στο ιστορικό κτίριο της
Βίλας Καζούλη στην Κηφισιά και
αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες στους τομείς: :

Αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
Στόχος του LIFE είναι να συμβάλλει
στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και
κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες. Ο Συντονιστής Δικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην
ΕΕ, ενώ οι Συνδικαιούχοι μπορούν να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ, υπό προϋποθέσεις.
Στο Πρόγραμμα LIFE καθιερώνονται δύο υπο-προγράμματα για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 με
προϋπολογισμό 3,46 δις €:
Το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον, με προϋπολογισμό 2,59
δις €, καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
1. Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (έργα επίδειξης,
πιλοτικά έργα)
2. Φύση και Βιοποικιλότητα (έργα βέλτιστων πρακτικών,
έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
3. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα
πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης)
Το υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, με προϋπολογισμό
0,86 δις €, καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
1. Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (έργα βέλτιστων
πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
2. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (έργα βέλτιστων
πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
3. Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης)
Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες παραδοσιακών έργων,
το LIFE περιλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής
βοήθειας, προπαρασκευαστικά έργα και έργα οικοδόμησης
δυναμικού.

LIFE07 NAT/GR/000296

Έργα Οικοδόμησης Δυναμικού
- Capacity Building
Τα έργα Capacity Building παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων,
οικονομική στήριξη στις δραστηριότητες που απαιτούνται
για την οικοδόμηση του δυναμικού των Κρατών Μελών,
συμπεριλαμβανομένων Εθνικών ή Περιφερειακών Σημείων
Επαφής LIFE, προκειμένου να μπορούν τα Κράτη Μέλη να
συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στο Πρόγραμμα LIFE.

Το Έργο Greek LIFE Task Force
«LIFE14 CAP/GR/000003» – GR LTF
Εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Capacity Building. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα διαρκέσει έως τις 30
Απριλίου 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου
είναι 1.304.708 €, εκ των οποίων 953.600 € αποτελούν
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συντονιστής δικαιούχος του Έργου είναι το Πράσινο Ταμείο
και Συνδικαιούχος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του
Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον (Πράσινο Ταμείο)
και τη Δράση για το Κλίμα (ΥΠΕΝ), με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την
προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής
μέσω ολοκληρωμένων έργων.
Το Έργο συντονίζεται από τον κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, σε
συνεργασία με τρεις συντονιστές ανά θεματική ενότητα
που υπάγονται στο ΥΠΕΝ και πλαισιώνεται από μια έμπειρη
ομάδα. Συγκεκριμένα, η Greek LIFE Task Force στεγάζεται

Φύση/Βιοποικιλότητα
Περιβάλλον
Κλιματική Αλλαγή
Διαχείριση Δεδομένων/GIS
Επικοινωνία για το Περιβάλλον
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Ο ρόλος της Greek LIFE Task Force
Παρέχει ενημέρωση, τεχνική βοήθεια και
συμβουλευτική στους υποψήφιους δικαιούχους
μέσω συναντήσεων, skype meetings,
e-mails, τηλεφώνου
Υποστηρίζει την προετοιμασία προτάσεων
με δυνατότητα αποστολής του συνοπτικού
υπομνήματος (concept note) ή του προσχεδίου
της πρότασης στους εμπειρογνώμονες της ομάδας
για λήψη σχολίων
Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη
στους υποψήφιους αιτούντες κατά τον σχεδιασμό
της πρότασης
Υποστηρίζει τους αιτούντες κατά τη φάση
αναθεώρησης της πρότασης
Προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών και τη χρήση αποτελεσμάτων έργων LIFE
Ενισχύει τα Εθνικά Σημεία Επαφής
του Προγράμματος LIFE
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