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Πράσινο Ταμείο
 είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
 ιδρύθηκε το 2010 και διαδέχτηκε το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων).

Σκοπός:
- η ενίσχυση της ανάπτυξης, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, με την
προώθηση έργων και δράσεων προς όφελος του περιβάλλοντος
- η στήριξη της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας
- η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος
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Δυνητικοί δικαιούχοι των οικονομικών πόρων του
Πράσινου Ταμείου


το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλα Υπουργεία και οι
εποπτευόμενοι φορείς τους






οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις



Ερευνητικά – Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα

οργανώσεις νομικών και φυσικών προσώπων που στοχεύουν σύμφωνα με τους
καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του
περιβάλλοντος (π.χ. ΜΚΟ)
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Χρηματοδοτικά προγράμματα και άξονες του
Πράσινου Ταμείου








Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας
Ρύπανσης (Γαλάζιο Ταμείο)
Προστασία & Αναβάθμιση Δασών
Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ», «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου: Αστική αναζωογόνηση, ολοκλήρωση χωρικού &
πολεοδομικού σχεδιασμού, απόκτηση διατηρητέων κτιρίων, απόκτηση &
διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, αστική βιώσιμη κινητικότητα, κατεδάφιση
αυθαίρετων
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

“

Τι είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
LIFE: Γενικά

Τι είναι το πρόγραμμα LIFE;
 Αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το

περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση σε
καθαρές μορφές ενέργειας
 Συνεισφέρει στην εφαρμογή, ανανέωση & ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής, κλιματικής και
ενεργειακής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της
συγχρηματοδότησης έργων

Διάρθρωση & Στόχοι του LIFE
Κανονισμός του LIFE - Πολυετή προγράμματα εργασίας (2021 -2024) - Ετήσιες
Προσκλήσεις

◦

◦
◦

Συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά
αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη
και ανθεκτική οικονομία, στην προστασία, την αποκατάσταση και βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, των υδάτων και
του εδάφους, καθώς και της υγείας, καθώς και η ανάσχεση και αντιστροφή της
απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εφαρμογής και
της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000
Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ενεργειακών στόχων σε
άλλες πολιτικές της Ένωσης
Βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης

Τυπικά έργα δράσεων
 Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι, ΜΚΟ, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά
κέντρα, Πανεπιστήμια
 Mέσος αριθμός φορέων/έργο: 4-5 δικαιούχοι (όλοι
συνεισφέρουν οικονομικά)
 Δράσεις και φορείς εκτός ΕΕ υπό προϋποθέσεις
 Μέσος προϋπολογισμός: (1,5 - 3) εκατ. €
 (60% έως 95% χρηματοδότηση ΕΕ)
 Γενικοί & ειδικοί στόχοι LIFE & θεματικές προτεραιότητες
 Κατηγορίες έργων: πιλοτικά, επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών,
πληροφόρησης

Δομή Προγράμματος LIFE 2021 – 2027
Φύση και
βιοποικιλότητα

Κυκλική οικονομία
και ποιότητα ζωής

Μετριασμός και
προσαρμογή της
κλιματικής
αλλαγής

Μετάβαση σε
καθαρές μορφές
ενέργειας

LIFE Συγχρηματοδότηση
2021 – 2027

60% έως 95%

Γενικά Χαρακτηριστικά





Δεν επικεντρώνεται στην έρευνα (≠ H2020)
Δεν δικαιολογεί μεγάλες υποδομές (≠ διαρθρωτικά ταμεία)
Μέγιστη συμμετοχή της Ε.Ε. - 60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
Εξαιρεση: 1. Φύση και Βιοποικιλότητα: 67- 75% για οικοτόπους/είδη
προτεραιότητας
 Εξαιρεση: 2. Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας: 95% (εισαγωγή από
HORIZON) έργα χαμηλότερου προϋπολογισμού

LIFE Προϋπολογισμός
2021 – 2027

5,4 δις €

Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

ΠΕΔΙΟ Περιβάλλον: 3.488 δισ.€
 2,143 δισ. για το υπο-πρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα και
 1,345 δισ. για το υπο-πρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα
ΠΕΔΙΟ Δράση για το Κλίμα: 1,944 δισ. €
 €947 εκ. θα διατεθούν για το υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
και
 €997 εκ. για το υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.




Αυξημένος προϋπολογισμός για Φύση & Βιοποικιλότητα
Μειωμένος αριθμός θεμάτων
Φάσεις υποβολής στα τυπικά έργα δράσεων:
 Περιβάλλον: Υποβολή σε 1 στάδιο
 Δράση για το Κλίμα: Υποβολή σε 1 στάδιο

Έμφαση σε:










Καινοτομία (διαφοροποίηση μεταξύ υπο-προγραμμάτων*)
Δυνατότητα αναπαραγωγής/μεταφοράς
Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
Προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων για την Ε.Ε.
Ανάληψη πολιτικής ή βελτίωσή της
Μετρήσιμα αποτελέσματα και συνεισφορά στην επίλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων
Δια-κρατικότητα
Συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα

* Κυρίαρχη στο GIE, ENV, CCA, CCM, όχι τοσο στο ΝΑΤ/ΒΙΟ

Το LIFE στην Ελλάδα
 Από την έναρξη του προγράμματος LIFE από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992 και μέχρι το 2020,
συγχρηματοδοτήθηκαν συνολικά 266 έργα με έναν Έλληνα
Συντονιστή δικαιούχο.
 Η συνολική επένδυση αυτών των έργων ανέρχεται σε 436,8
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η συνεισφορά της ΕΕ
ανέρχεται σε 240,2 εκατομμύρια ευρώ.
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Το LIFE στην Ελλάδα (1992-2020)
Αριθμός
έργων

Ποσοστό επί
του συνόλου

Συνολικός
προϋπολογισμός

Συμμετοχή ΕΕ

Περιβάλλον και
Αποδοτικότητα Πόρων

144

54,1%

197.147.222

93.076.784

Φύση και Βιοποικιλότητα

75

28,2%

112.105.745

75.977.748

Κλιματική Δράση
Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και
Πληροφόρηση

30

11,3%

63.846.562

33.753.692

12

4,5%

14.235.229

7.702.482

Ολοκληρωμένα Έργα
Έργα Οικοδόμησης
Δυναμικού

3

1,1%

47.123.458

28.093.008

1

0,4%

1.304.708

953.600

ΜΚΟ

1

0,4%

1.120.000

672.000

Συνολικά

266

100%

436.882.924

240.229.314

Υπο-πρόγραμμα
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Ελληνικά έργα σε εξέλιξη
Υποπρόγραμμα

Αριθμός
έργων

Συνολικός
προϋπολογισμός

Ολοκληρωμένα

3

47.123.458

Περιβάλλον και
Αποδοτικότητα Πόρων

12

30.368.880

Κλιματική Δράση

12

35.749.548

9

19,300,971

4

6.037.506

1

1.304.708

41

123.300.260

Φύση και
Βιοποικιλότητα
Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και
πληροφόρηση
Οικοδόμηση
Δυναμικού
Σύνολο
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Ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου
Συντονιστής Δικαιούχος

Capacity Building project - Greek LIFE Task Force (GR LTF)
Traditional LIFE project – LIFE EL BIOS

Δικαιούχος σε ολοκληρωμένα έργα
LIFE-IP 4 NATURA
LIFE-IP AdaptInGR
LIFE-IP CEI-Greece

Δικαιούχος σε παραδοσιακά έργα
LIFE REWEEE
LIFE TERRACESCAPE
LIFE GRECABAT
LIFE PROWhIBIT
LIFE PROFILE

Φορέας συγχρηματοδότησης σε τρέχοντα εγκεκριμένα έργα LIFE
Για το 2022 περίπου 580 χιλ. – Ετήσια calls

Υπο-πρόγραμμα Κυκλικής
Οικονομίας και ποιότητας ζωής

Υπο-πρόγραμμα κυκλικής
οικονομίας και ποιότητας ζωής
Στόχος : Ανάπτυξη – Δοκιμή – Επίδειξη
• Πολιτικών ή διαχειριστικών
προσεγγίσεων
• Βέλτιστων πρακτικών και Λύσεων
…με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα στο περιβάλλον
κατά τη διάρκεια του έργου.

Γενικά στοιχεία για τα έργα Κυκλικης
Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έως 60 % των επιλέξιμων δαπανών

Βαθμολόγηση θεμάτων έργων
βαθμοί ‘bonus’ κατά την αξιολόγηση για έργα
που εμπίπτουν σε κάποιους τομείς εργασίας

Διαδικασία υποβολής
1 στάδιo: πλήρης πρόταση
17 Μαΐου 2022: Δημοσίευση και έναρξη της Πρόσκλησης LIFE 2022
4 Οκτωβρίου 2022: Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής
Μάρτιος 2023: Ενημέρωση αποτελεσμάτων
Ιούνιος/Ιούλιος 2023: Υπογραφή συμφωνητικού με τη CINEA Έναρξη
υλοποίησης έργου
22

Απόβλητα (κυκλική οικονομία)
•
Εφαρμογή
της
νομοθεσίας
περί
αποβλήτων

•
•
•
•
•
•
•

Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης & Καινοτόμες λύσεις για:
αποκομιδή και ανακύκλωση (ή μόνο ανακύκλωση) ΑΗΗΕ και/ή ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών
αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση ΟΤΚΖ
επιλεκτική αποδόμηση κατασκευαστικών έργων ή κτιρίων από την οποία
προκύπτουν ανακυκλωμένα υλικά ή προϊόντα προστιθεμένης αξίας
διαλογή και προστιθεμένης αξίας ανακύκλωση πλαστικών (π.χ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)
αποκομιδή και ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων
ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ανακύκλωση σύνθετων υλικών για την ανάκτηση πρώτων υλών κρίσιμης
σημασίας (έμφαση σε ζητήματα COVID – μάσκες)
εντοπισμός και διαχωρισμός των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα
απόβλητα

Απόβλητα
Απόβλητα και
αποδοτικότητα
πόρων
(κυκλική
οικονομία)

•

Εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων (εστίαση στην
ανθεκτικότητα, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την
ανακύκλωση των προϊόντων, καθώς και σε εναλλακτικές μεθόδους
αντί της πώλησης των νέων προϊόντων)

•

Στις εναλλακτικές διαδικασίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά η κοινή
χρήση ή χρηματοδοτική μίσθωση, η ανακατασκευή, η βιομηχανική
συμβίωση, η βελτιστοποίηση των αλυσίδων τροφίμων, των
μεταφορών και της κινητικότητας, τα βιώσιμα κτίρια, κατασκευές /
κατεδαφίσεις

•

Ψηφιακή περιβαλλοντική ταυτότητα προϊόντων

Αποδοτικότητα των πόρων, πράσινη και κυκλική
οικονομία
Πλαστικά

Εφαρμογή της έννοιας της κυκλικής
οικονομίας με στόχευση τουλάχιστον
σε έναν από τους τομείς
προτεραιότητας του σχεδίου δράσης
της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Βιομάζα και
προϊόντα
βιολογικής
προέλευσης,

Απόβλητα
κατασκευών
και
κατεδαφίσεω
ν

Υπολείμματα
τροφίμων

Πρώτες
ύλες
κρίσιμης
σημασίας

Χημικές ουσίες
Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην
ανθρώπινη υγεία
Αφορά ουσίες:
• Επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον
• Ενδοκρινικούς διαταράκτες
• Νανοϋλικά
• Βιοκτόνα και/ή φυτοφάρμακα

Νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και οδηγία για τον
καθορισμό των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών (ΕΑΟΕ)
• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μείωση των εκπομπών σωματιδίων
(PM)
• Βιώσιμη κινητικότητα στις οδικές μεταφορές (νέα οχήματα & τεχνολογίες)
• Βιώσιμη κινητικότητα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
• Μείωση των εκπομπών αμμωνίας, μεθανίου και σωματιδίων από τη
γεωργία

Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές
Εφαρμογή των τεχνικών πρόληψης και μείωσης της ρύπανσης που αναφέρονται
στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές ως αναδυόμενες τεχνικές.

Νερό
•
•
•
•
•
•

Βελτίωση της ποιότητας - ποσότητας υδατικών πόρων
Μέτρα εξοικονόμησης ύδατος
Διαχείριση θαλάσσιων και παράκτιων υδάτων
Δίκτυα διανομής και διαχείρισης υδάτων
Ζητήματα που συνδέονται με την αλιεία
Τεχνολογίες επεξεργασίας λυμμάτων και
επαναχρησιμοποίησης
• Σύνδεση με GREEN DEAL τις ευρωπαϊκές οδηγίες και
στόχους ΕΕ

Έδαφος
• Βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους και της γης
• Διάβρωση, ρύπανση, απώλεια οργανικού άνθρακα του
εδάφους, κ.λπ.)
• Αρνητικές επιπτώσεις στο παρεχόμενο εδαφικό
οικοσύστημα
• Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και της
βιοποικιλότητας του εδάφους
• Λύσεις για σημειακή και διάχυτη ρύπανση του εδάφους
• Σύνδεση με Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως
το 2030

Υπο-πρόγραμμα
Φύση και Βιοποικιλότητα

Τι είναι το LIFE – Φύση & Βιοποικιλότητα
•

Συμβολή στην υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στο
πλαίσιο της Στρατηγικής της Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα, και των Οδηγιών
για τα Πτηνά (2009/147) και τους Οικοτόπους (92/43)

•

Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης του
δικτύου Natura 2000

•

Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, υλοποίηση, εκτίμηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ για τη
φύση και τη βιοποικιλότητα

•

Εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αποκρίσεων που
έχουν επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Τι είναι το LIFE – Φύση & Βιοποικιλότητα
Τα έργα LIFE Φύση και LIFE Βιοποικιλότητα οφείλουν να επικεντρώνονται:
(1) στη διατήρηση της φύσης και/ή
(2) στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και
(3) της υποβάθμισης των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
Ένα έργο το οποίο ενδέχεται να έχει θετικό αλλά δευτερεύοντα αντίκτυπο
στη φύση και τη βιοποικιλότητα δεν πρέπει να υποβληθεί στο πλαίσιο του
LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Τι είναι το LIFE – Φύση & Βιοποικιλότητα

Τα έργα LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα
πρέπει
να στοχεύουν μόνο
- στην άγρια πανίδα,
- στη χλωρίδα, σε
- φυσικούς ή ημιφυσικούς οικοτόπους
Έργα ή δράσεις στο πλαίσιο έργων που στοχεύουν στη διατήρηση
οικόσιτων ειδών ή ποικιλιών φυτών ή ζώων δεν είναι επιλέξιμα

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Γενικά στοιχεία για τα έργα LIFE Φύση &
Βιοποικιλότητα
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έως 60 έως 67- 75% για οικοτόπους/είδη
προτεραιότητας των επιλέξιμων δαπανών
Βαθμολόγηση θεμάτων έργων
βαθμοί ‘bonus’ κατά την αξιολόγηση για έργα
που εμπίπτουν σε κάποιους τομείς εργασίας

Διαδικασία υποβολής
1 στάδιo: πλήρης πρόταση
17 Μαΐου 2022: Δημοσίευση και έναρξη της Πρόσκλησης LIFE 2022
4 Οκτωβρίου 2022: Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής
Μάρτιος 2023: Ενημέρωση αποτελεσμάτων
Ιούνιος/Ιούλιος 2023: Υπογραφή συμφωνητικού με τη CINEA Έναρξη
υλοποίησης έργου
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Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Τι είναι το LIFE – Φύση & Βιοποικιλότητα

•

Δύο διαφορετικές κατηγορίες έργων

•

Κάθε προτεινόμενο έργο που υποβάλλεται στο πλαίσιο του τομέα
προτεραιότητας LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα πρέπει να ανήκει είτε στην
κατηγορία LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα είτε στην κατηγορία Nature
Διακυβέρνησης

•

Κάθε κατηγορία έχει τις δικές της θεματικές προτεραιότητες

•

(παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμός LIFE)

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Θεματικές προτεραιότητες – LIFE Φύση Βιοποικιλότητα
•
•

Δυο περιοχές παρέμβασης “Space for Nature” & “Safeguarding our species”
Δραστηριότητες για την εφαρμογή των Οδηγιών για τα Πτηνά και/ή τους
Οικοτόπους
•

Βελτίωση
του
καθεστώτος
διατήρησης
οικοτόπων
και
ειδών,
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων οικοτόπων και ειδών, και των ειδών
πτηνών, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση

•

Δραστηριότητες για την εφαρμογή του Κανονισμού για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη

•

Δραστηριότητες για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα για το 2030

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – LIFE Φύση Βιοποικιλότητα
Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
•

Των διαφόρων τύπων οικοτόπων ή ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα
με τις Οδηγίες της ΕΕ για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, με στόχευση στις
περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προτείνονται ή ορίζονται για τους εν
λόγω τύπους οικοτόπων ή τα εν λόγω είδη

•

Των διαφόρων τύπων οικοτόπων ή ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, υπό την
προϋπόθεση
ότι
η
κατάστασή
τους
δεν
χαρακτηρίζεται
«ικανοποιητική/ασφαλής και μη φθίνουσα» ή είναι «άγνωστη», (άρθρο 17
της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, άρθρο 12 της Οδηγίας για τα Πτηνά)

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα LIFE

Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

Στόχοι του υπό-προγράμματος
 Συνεισφορά στη στροφή προς μία οικονομία βιώσιμη,
κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου:


Νέο!
Ευρωπαϊκή
Πράσινη
Συμφωνία

να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την
ποιότητα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του
αέρα, των υδάτων και του εδάφους, όπως και να ανακόψει
και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας
συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Κανονισμός LIFE

Η Δράση για το Κλίμα στο πολυετές
πρόγραμμα 2021-2024
«Δράση για το κλίμα» περιλαμβάνει:
 α) το Υπο-πρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»
 β) το Υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας»



Ενδεικτικός προϋπολογισμός:1.944.000.000 EUR για το πεδίο
«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων:



α) 947 000 000 EUR για το υπο-πρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή»
β) 997 000 000 EUR για το υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές
ενέργειας».
Περιλαμβάνονται τομείς πολιτικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ολόκληρη την
περίοδο και ετήσιες περιοχές εργασίας






2022: 29 εκ ευρώ για μετριασμό, 29 εκ για προσαρμογή και 7,9εκ για κλιματική
πληροφόρηση

Γενικά στοιχεία για τα έργα LIFE
της Δράσης για το Κλίμα
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έως 60% των επιλέξιμων δαπανών

Βαθμολόγηση θεμάτων έργων
βαθμοί ‘bonus’ κατά την αξιολόγηση για έργα
που εμπίπτουν σε κάποιους τομείς εργασίας
Διαδικασία υποβολής
1 στάδιo: πλήρης πρόταση
17 Μαΐου 2022: Δημοσίευση και έναρξη της Πρόσκλησης LIFE 2022
4 Οκτωβρίου 2022: Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής
Φεβρουάριος 2023: Ενημέρωση αποτελεσμάτων
Μάϊος 2023: Υπογραφή συμφωνητικού με τη CINEA Έναρξη υλοποίησης
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έργου

Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής (CCM)
Στόχοι
 Συμβολή στην εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικής για τον
μετριασμό, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε άλλες
πολιτικές

 Βελτίωση της γνωστικής βάσης για ανάπτυξη, εκτίμηση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση, εφαρμογή δράσεων μετριασμού
Ενίσχυση της πρακτικής εφαρμογής
 Διευκόλυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων
λύσεων σε όλα τα επίπεδα
 Συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων κλιματικών
λύσεων με δυναμικό αναπαραγωγής και μεταφοράς

Τομείς για έργα μετριασμού
Θέματα έργων 2022
[1] Μείωση ΑτΘ σε τομείς που δεν
καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) (μεταφορές,
αγροτικός, ενεργειακή εξοικονόμηση),
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της
χρήσης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και
ουσιών που καταστρέφουν το όζον
[2] Δράσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία του
Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών και οι οποίες
έχουν αντίκτυπο στις ενεργοβόρες
βιομηχανίες και ιδιαίτερα βιομηχανίες με
υψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα

[3] Αύξηση της παραγωγής και χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης (εφόσον δεν
καλύπτονται από συγκεκριμένες προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Μετάβαση στην Καθαρή
Ενέργεια») RePowerEU - βιοαέριο και
βιομεθάνιο από ρεύματα αποβλήτων και
υπολειμμάτων ΝΕΟ
[4] Η ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της
ξηράς και της θάλασσας που έχουν αντίκτυπο
στις εκπομπές και την απομάκρυνση των
εκπομπών, τη διατήρηση και την ενίσχυση των
φυσικών καταβοθρών άνθρακα

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (CCΑ)
Στόχοι
-

-

Συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής &
ενσωμάτωση στις πολιτικές άλλων κλάδων
Βελτίωση γνώσης για ανάπτυξη, αξιολόγηση,
Ενίσχυση
Οικοσυστημικών
παρακολούθηση και εφαρμογή δράσεων και μέτρων
προσεγγίσεων
Διευκόλυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής
ολοκληρωμένων λύσεων (στρατηγικών, σχεδίων)
σε τοπικό, περιφερειακό, διεθνές επίπεδο
Επίδειξη καινοτόμων τεχνικών/συστημάτων/ μεθόδων με
δυναμικό αναπαραγωγής/μεταφοράς
ADAPTATION SMARTER, FASTER, SYSTEMIC NEO

Τομείς για έργα προσαρμογής
Θέματα έργων 2022
[1] Ανάπτυξη πολιτικής για την προσαρμογή στην ΚΑ
και ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων για την
προσαρμογή στην ΚΑ
[2] Ανάπτυξη εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας και
λύσεων για την προσαρμογή στην ΚΑ
[3] Ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται σε προσεγγίσεις
με βάση το οικοσύστημα για τη διαχείριση της ξηράς,
των ακτών και των θαλάσσιων περιοχών
[4] Προσαρμογή των πόλεων και των ευρύτερων
περιοχών στην ΚΑ – ενισχύσει ανθεκτικότητας με
δίκαιο τρόπο, τοπική απορρόφηση ψηφιακών και
έξυπνων λύσεων, συνεργασία με άλλα προγράμματα
πράσινες θέσεις εργασίας, συνέργειες με Σύμφωνο
των Δημάρχων ΝΕΟ

[5] Κλιματική προστασία και ανθεκτικότητα υποδομών και
κτιρίων ΝΕΟ
[6] Λύσεις προσαρμογής για αγρότες, διαχειριστές δασών,
διαχειριστές Natura 2000 και άλλους διαχειριστές γης ΝΕΟ
[7] Διαχείριση Νερού (βιώσιμη διαχείριση υδάτων σε περιοχές
επιρρεπείς στην ξηρασία, διαχείριση πλημμυρών και παράκτιων
ζωνών
[8] Ετοιμότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα
[9] Χρηματοοικονομικά μέσα, καινοτόμες λύσεις και συνεργασία
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τα στοιχεία
ασφάλισης και ζημιών.
Ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα και του αστικού
σχεδιασμού στις επιπτώσεις της ΚΑ
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Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση (GIC)
Στόχοι
 Ευαισθητοποίηση σε κλιματικά ζητήματα, εξασφάλιση υποστήριξης
του κοινού στη διαμόρφωση πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του κλίματος
και η προώθηση της γνώσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 Επικοινωνία, διαχείριση & διάδοση πληροφοριών στον κλιματικό
τομέα, διευκόλυνση ανταλλαγής γνώσεων επιτυχημένων κλιματικών
λύσεων και πρακτικών
 Συμβολή στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την κλιματική
νομοθεσία – προώθηση βέλτιστων πρακτικών & προσεγγίσεων
πολιτικής
 Βελτίωση της διακυβέρνησης, διεύρυνση της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες διαβούλευσης εφαρμογής
της κλιματικής νομοθεσίας

Τομείς για έργα ΚΔΠ (GIC)
Θέματα έργων 2022

[1] Υποστήριξη στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Συμφώνου για το Κλίμα
[2] Αλλαγή συμπεριφοράς, μέσω κινήτρων μείωσης
των εκπομπών και δράσεις ενεργειακής απόδοσης
[3] Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες για την προσαρμογή και
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
[4] Δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση
Βιώσιμης Χρηματοδότησης
[5] Παρακολούθηση και αναφορά αερίων
θερμοκηπίου
[6] Εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών
στρατηγικών για το κλίμα και την ενέργειας με
ορίζοντα το 2030 ή / και των στρατηγικών έως το 2050
και ενσωμάτωσή τους σε άλλες εθνικές στρατηγικές

[7] Ανάπτυξη και εφαρμογή λογιστικής αερίων
θερμοκηπίου και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
στον τομέα της χρήσης γης και της ναυτιλίας ΝΕΟ
[8] Αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων άνθρακα (EU
ETS)
[9] Ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και
ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών και της
αλυσίδας διανομής εξοπλισμού που κάνουν χρήση
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
[10] Παρακολούθηση εκτίμηση και εκ των υστέρων
αξιολόγηση της πολιτικής για το κλίμα
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Υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε
Καθαρές Μορφές Ενέργειας

Η Δράση για το Κλίμα στο πολυετές
πρόγραμμα 2021-2024
«Δράση για το κλίμα» περιλαμβάνει:
 α) το Υπο-πρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή»
 β) το Υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας»
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:1.944.000.000 EUR για το πεδίο
«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων:
 α) 947 000 000 EUR για το υπο-πρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή»
 β) 997 000 000 EUR για το υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές
ενέργειας».

Γενικά στοιχεία για τα έργα LIFE
Υπο-πρόγραμμα Μετάβαση στην Καθαρή
Ενέργεια
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έως 95% των επιλέξιμων δαπανών

Διαδικασία υποβολής
1 στάδιo: πλήρης πρόταση
17 Μαΐου 2022: Δημοσίευση και έναρξη της Πρόσκλησης LIFE 2022
16 Νοεμβρίου 2022: Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής
Απρίλιος 2023: Ενημέρωση αποτελεσμάτων
Αύγουστος 2023: Υπογραφή συμφωνητικού με τη CINEA Έναρξη
υλοποίησης έργου
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Τομείς για έργα Μετάβασης στην Καθαρή Ενέργεια
Θέματα έργων 2022
1) ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
[1] CET-LOCAL: Τεχνική υποστήριξη σε σχέδια και στρατηγικές μετάβασης στην καθαρή ενέργεια σε δήμους
και περιφέρειες
Υποστήριξη των ικανοτήτων σε δημοτικές και περιφερειακές αρχές για τους στόχους του 2030 και 2050 συμπεριλαμβανομένων
εθνικών στόχων, πρωτοβουλιών και πλαισίων αναφοράς, δικτύωση αρχών

[2] CET-POLICY: Αποτελεσματική εφαρμογή βασικής νομοθεσίας στον τομέα της αειφόρου ενέργειας ΝΕΟ
Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων

[3] CET-COMPLIANCE:Νέος μηχανισμός υποστήριξης συμμόρφωσης με τον οικολογικό σχεδιασμό και την
ενεργειακή σήμανση για προμηθευτές και λιανοπωλητές ΝΕΟ
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση από τους οικονομικούς φορείς

[4] CET-EE1st: Να γίνει πιο λειτουργική η αρχή “Energy Efficiency First” ΝΕΟ
Mεταφορά βέλτιστων πρακτικών όπου τα μέτρα και τα έργα ενεργειακής απόδοσης έχουν προτεραιότητα έναντι πρόσθετων
μέτρων από την πλευρά της προσφοράς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο μέσω πιλοτικών έργων

Τομείς για έργα Μετάβασης στην Καθαρή Ενέργεια
Θέματα έργων 2022
2) ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
[1] CET-DEEPRENO: Προς ένα κτιριακό απόθεμα
μηδενικών εκπομπών: ενίσχυση του ευνοϊκού
πλαισίου για ριζικές ανακαινίσεις ΝΕΟ
[2] CET-BUILDPERFORM: Ενεργειακή απόδοση και
συστήματα ευφυούς ετοιμότητας κτιρίων ΝΕΟ
[3] CET-BUSINESS: Υποστήριξη της μετάβασης στην
καθαρή ενέργεια του επιχειρηματικού τομέα
[4] CET-BUILDSKILLS: Στρατηγικές και εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις που επιτρέπουν ένα κτιριακό απόθεμα
μηδενικών εκπομπών ΝΕΟ

[5] CET-DH: Ενσωμάτωση ΑΠΕ ή
σπατάλης θερμότητας σε συστήματα
τηλεθέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών
NEO
[6] CET-HEATPUMPS: Επιτάχυνση της
εγκατάστασης οικονομικά προσιτών
αντλιών θερμότητας μέσω συλλογικών
ενεργειών της αγοράς και των
προμηθειών ΝΕΟ

Τομείς για έργα Μετάβασης στην Καθαρή Ενέργεια
Θέματα έργων 2022
3) ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
[1] CET-MAINSTREAM: Βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Ανάπτυξη
ικανοτήτων, υιοθέτηση καλών πρακτικών και αύξηση της γνώσης στον τομέα της χρηματοδότησης για βιώσιμη
ενέργεια μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών

[2] CET-FINROUND: Εθνικές Οικονομικές Στρογγυλές Τράπεζες για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας
Δημιουργία προϋποθέσεων για συζητήσεις σε εθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο, Δημιουργία νέων σχεδίων
χρηματοδότησης με δυνατότητα αναπαραγωγής ΝΕΟ

[3] CET-INNOFIN: Καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας
Δημιουργία προϋποθέσεων για επαρκή παροχή ιδιωτικής χρηματοδότησης, Δημιουργία νέων σχεδίων
χρηματοδότησης με δυνατότητα αναπαραγωγής

Τομείς για έργα Μετάβασης στην Καθαρή Ενέργεια
Θέματα έργων 2022
4) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
[1] CET-HOMERENO: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης κατοικιών . ΝΕΟ
Υποστήριξη της δημιουργίας ή αναπαραγωγής καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών «ολοκληρωμένων
υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών» και β) υποστήριξη των ειδικευμένων επαγγελματιών που
συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών

[2] CET-RENOPUB: Δημιουργία δομών διευκόλυνσης για την επιτάχυνση του κύματος
ανακαίνισης στον δημόσιο τομέα ΝΕΟ
Ανάπτυξη προτεινόμενων επενδύσεων από δημόσιες αρχές, υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών
οργανισμών ενέργειας

[3] CET-PDA: Ανάπτυξη έργων για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια ΝΕΟ
Προσφορά τεχνικής βοήθειας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεων
ανεόσιμων πηγών ενέργειας φιλόδοξης κλίμακας

Τομείς για έργα Μετάβασης στην Καθαρή Ενέργεια
Θέματα έργων 2022
5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[1] CET-ENERPOV: Κτιριακές παρεμβάσεις σε ευπαθείς περιοχές.
στοχεύει στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας αντιμετωπίζοντας τη χαμηλή
ενεργειακή απόδοση των κατοικιών ΝΕΟ

[2] CET-ENERCOM: Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για ενεργειακές
κοινότητες
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών και ενεργειακών
κοινοτήτων ή/και δράσεων που αναπτύσσουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη
διευκόλυνση της εμφάνισης και ανάπτυξης κοινοτικών ενεργειακών έργων

2022
Πρόσκληση

Υπέβαλε τώρα
EULife22

€598 εκ. για να
χρηματοδοτήσεις
το έργο σου

Μάθε περισσότερα στην
LIFE info day που
προγραμματίζουμε στις
23/06
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Ευχαριστώ πολύ
Για περισσότερες πληροφορίες: npsimmenos@prasinotameio.gr
www.prasinotameio.gr
www.lifetaskforce.gr
support.lifetaskforce.gr
http://database.lifetaskforce.gr
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://villa-kazouli.inventus.com.gr/
info@prasinotameio.gr
life@prasinotameio.gr
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Συμβουλές για μία επιτυχημένη πρόταση στο
πρόγραμμα LIFE
Στόχος: Αύξηση του αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων
από ΜΜΕ στην Ελλάδα
•
•
•
•

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (C2M)
ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνητικών δικαιούχων στην οργάνωση μιας
πρότασης LIFE και στη συμπλήρωση της αίτησης
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ! ! ! Δημιουργία νέων συνεργασιών
οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε μια ιδέα μπορεί
να μετατραπεί σε έργο LIFE

Έργα εμπορικής αξιοποίησης
(Close-2-Market / C2M)

Χρηματοδοτεί εμπορικά αξιοποιήσιμα έργα το Πρόγραμμα LIFE;

Έργα C2M
Έργα που πραγματοποιούνται από ΜΜΕ, βιομηχανίες
ιδιωτικούςφορείς και αποσκοπούν στη δοκιμή και επίδειξη:
• καινούριων προϊόντων,
• νέων τεχνολογιών,
• νέων παραγωγικών διαδικασιών με πιθανή εμπορική
αξία
“Το LIFE δίνει ειδική προσοχή στην προώθηση εμπορικά αξιοποιήσιμων
έργων που προσφέρουν βελτιωμένες περιβαλλοντικές λύσεις ικανές να
υιοθετηθούν ευρέως από την κοινωνία, αλλά και την οικονομία.”

Απαραίτητα στοιχεία έργου C2M
Οι αιτούντες σε αυτή την κατηγορία έργων καλούνται να υπογραμμίσουν τα
σχετικά στοιχεία και να συμπεριλάβουν στην ολοκληρωμένη πρότασή του
αναλυτική περιγραφή των ακόλουθων βασικών χαρακτηριστικών:
•
•
•
•

Τεχνική ετοιμότητα // Technical readiness – TRL
Τεχνική διαδικασία και τεχνολογία αιχμής // Technical process and state of the art
Κλίμακα του έργου και των αποτελεσμάτων // Scale and output of the project
Ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους // Quantification of environmental
benefits

• Τοποθέτηση στην αγορά, εφοδιαστική αλυσίδα, ανταγωνιστές και
οικονομική σκοπιμότητα // Market positioning, supply chain, competitors and economic feasibility

Απαραίτητα στοιχεία έργου C2M
• Βιωσιμότητα – συνέχιση του έργου // Sustainability - Project
continuation

– Υποχρεωτικό: Business plan
• Βιωσιμότητα – αναπαραγωγή/μεταφορά // Sustainability –
Replication/Transfer

– Υποχρεωτικό: Σχέδιο αναπαραγωγής και
μεταφοράς

Σκοπός και δράσεις ενός έργου

Καθορισμός σκοπού του έργου

Το δέντρο του προβλήματος

 Ορισμός περιβαλλοντικού ή
κλιματικού προβλήματος

Δράσεις και περιβαλλοντικός αντίκτυπος – Ποιοτικός
και ποσοτικός προσδιορισμός






Προσδιορισμός βάσης αναφοράς
Χρονικός προσδιορισμός δράσεων
Οικονομικός προσδιορισμός
Δείκτες
Μέτρηση αποτελεσμάτων
Να εκφράζονται και ποσοτικά
 Βιωσιμότητα έργου
Αγορά/μίσθωση γης (εφόσον χρειάζεται)

Μια πρόταση αξιολογείται με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:

•
•
•
•

Τεχνική συνοχή και ποιότητα
Οικονομική συνοχή και ποιότητα
Προστιθέμενη αξία για την ΕΕ
Bonus: συμβολή σε θέματα έργων, πράσινες προμήθειες, διακρατικότητα,
οικολογικά σήματα κτλ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Συνεισφορά σε
συγκεκριμένους τομείς
πολιτικής προτεραιότητας
του υπο-προγράμματος
LIFE

Συμβολή σε συγκεκριμένα
θέματα έργων

Βιωσιμότητα(συνέχιση,
αναπαραγωγή, μεταφορά)

Συνέργειας και
διακρατικότητα

Παραδείγματα έργων

Μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα (CO2) στη
Βιομηχανία Τροφίμων - LIFE13 ENV/GR/000958
 Βασικός σκοπός: ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και η μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων
 Εντοπισμός σημείων της αλυσίδας παραγωγής - τυποποίησης - τελικής διάθεσης που
αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα,
 Ανάπτυξη προγράμματος μείωσης των εκπομπών για καθεμία από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις,
 Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων αντιστάθμισης για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
και διαχείριση πόρων,
 Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και την εξορθολογισμένη
διαχείριση υλικών
Διάρκεια: 09/2014 – 04/2018
Προϋπολογισμός: 1.874.864 €

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση ανταλλαγής βιομηχανικών
αποβλήτων μεταξύ των επιχειρήσεων - LIFE15 ENV/IT/000697
 Βασικός σκοπός:
 α) Πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου εδαφικής διαχείρισης
των βιομηχανικών αποβλήτων προκειμένου να προωθηθεί η
βιομηχανική συμβίωση.
 β) Μέγιστη αποδοτικότητα βιομηχανικών διεργασιών στις
περιοχές-στόχους, αυξάνοντας τη χρήση βιομηχανικών αποβλήτων
και μειώνοντας την υγειονομική ταφή, την αποθήκευση και τις
μεταφορές των αποβλήτων
http://www.lifem3p.eu
Διάρκεια: 10/2016 – 12/2019
Προϋπολογισμός: 1.503.882 €

Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας για την αξιοποίηση των ιλύων
διυλιστηρίων πετρελαίου (PRS), σε νέες, προστιθέμενης αξίας
πρώτες ύλες - LIFE DIANA - LIFE16 ENV/GR/000461

Επαναχρησιμοποίηση ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου (PRS)
για παραγωγή ενός σταθερού τεχνητού εδαφικού υλικού (engineered soil) και χρήση
του στην κατασκευή και αποκατάσταση ΧΥΤΥ ή λατομείων
•
•
•

Οικονομικά αποδοτικότερη λύση
Εξοικονόμηση πόρων
Υποκατάσταση πρώτης ύλης από απόβλητο στο πνεύμα της κυκλικής οικονομίας
Διάρκεια: 7/2017 – 12/2020
Προϋπολογισμός: 2.051.585 €

https://www.lifediana.eu

Οικονομικά θ€ματα !!

Κατηγορίες δαπανών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δαπάνες προσωπικού/υπαλλήλων
Μετακινήσεις
Υπεργολαβίες

Υποδομές, Εξοπλισμός, Πρωτότυπα
Αγορά γης
Αναλώσιμα

Άλλες δαπάνες
Γενικά έξοδα

1. Δαπάνες προσωπικού/υπαλλήλων
Α. Ορισμός ατόμων/ειδικοτήτων που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου

Β. Υπολογισμός ημερήσιου κόστους προσωπικού (= Ετήσιος μισθός / Ετήσιες
παραγωγικές ημέρες εργασίας)
Γ. Καταγραφή αριθμού ανθρωποημερών που θα απασχοληθεί κάθε άτομο στο έργο

(215 εργάσιμες ημέρες ανά έτος)

Δικαιούχοι δημοσίου δικαίου
 δαπάνες προσωπικού για δράσεις που δεν θα πραγματοποιούνταν αν το έργο δεν υλοποιούνταν

Πρόσθετο ή μόνιμο προσωπικό
 η σύμβαση ξεκινάει μετά την έναρξη του έργου ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1. Δαπάνες προσωπικού/υπαλλήλων

•

Πρόβλεψη συντονιστή πλήρους απασχόλησης

•

Οικονομικές φόρμες: δικαιούχος, δράση, τύπος συμφωνητικού,
ιδιότητα και ρόλος στο έργο, ημερήσιο κόστος προσωπικού,
αριθμός ανθρωποημερών

•

Πίνακας με ρόλο κάθε συμμετέχοντα στο έργο – βοηθητικός ως
παράρτημα

2. Μετακινήσεις




Δαπάνες συνδεδεμένες με τις δράσεις και σαφώς περιεγραμμένες
Να ακολουθείτε τον εσωτερικό κανονισμό μετακινήσεων ή ΦΕΚ για
δημοσίους υπαλλήλους




Kick-off meeting για 2 άτομα στις Βρυξέλλες
Οικονομικές φόρμες: δικαιούχος, δράση, προορισμός, περιγραφή
(λόγος ταξιδιού - ταξίδια εκτός ΕΕ πρέπει να τεκμηριώνονται για

την ανάγκη υλοποίησής τους, διάρκεια, μέσα μετακίνησης, κόστος
διατροφής και διαμονής, αριθμός ατόμων που θα μετακινηθούν),
αριθμός ταξιδιών, κόστος ταξιδιού

3. Υπεργολαβίες

•
•
•

Ανώτατο όριο 30% του συνολικού προϋπολογισμού
Απαγορεύονται οι υπεργολαβίες μεταξύ δικαιούχων

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση ότι είναι
απαραίτητη η υπεργολαβία

•
•
•

Η διαχείριση του έργου μπορεί να είναι επίσης υπεργολαβία
Οικονομικές φόρμες: δικαιούχος, δράση, περιγραφή, κόστος
ΌΧΙ διαδοχικές τιμολογήσεις σε ίδιο φορέα

5. Αγορά και μίσθωση γης

•
•

περιλαμβάνονται και αποζημιώσεις για δικαιώματα χρήσης γης
μίσθωση για μικρό (διάρκεια έργου) ή μεγάλο χρονικό
διάστημα

•

πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στον
Οδηγό για αιτούντες

•

η κατάσταση διατήρησης της γης πρέπει να είναι εξαιρετική ή
να αποκατασταθεί στη διάρκεια υλοποίησης του έργου

•

αγορά σε ιδιωτικές εκτάσεις και όχι σε δημόσιες

6. Αναλώσιμα

•
•
•

Δεν καταγράφονται στο μητρώο παγίων του δικαιούχου

Αντικείμενα που θα καταναλωθούν πλήρως στη διάρκεια του έργου
Ξεκάθαρα συνδεδεμένα και απαραίτητα για την υλοποίηση του
έργου

•

Οικονομικές φόρμες: δικαιούχος, δράση, διαδικασία, περιγραφή,
κόστος

7. Άλλες δαπάνες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εγγυητικές επιστολές
Έξοδα μετάφρασης/διερμηνείας
Δαπάνες δημοσιοποίησης/διάχυσης αποτελεσμάτων





Οικονομικές φόρμες: δικαιούχος, δράση, διαδικασία, περιγραφή,
κόστος

8. Γενικά έξοδα



7% του συνολικού προϋπολογισμού (εκτός
αγοράς/μίσθωσης γης)



Παράδειγμα: Έξοδα τηλεφωνίας, θέρμανσης,
ηλεκτρισμού, νερού, επικοινωνίας,
φωτοαντιγράφων, αναλώσιμων γραφείου



Δεν απαιτούνται παραστατικά

Kατάρτιση προϋπολογισμού








Ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση των οικονομικών
Δαπάνες μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
Όχι δεκαδικά, στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ευρώ
Ο κάθε δικαιούχος εισάγει τις δικές του δαπάνες

Αποφεύγονται οι γενικές τιμολογήσεις
ΦΠΑ επιλέξιμος αν δεν ανακτάται

Συμβάσεις Έργων / Προμηθειών





Χαμηλό κόστος και καλύτερη σχέση αξίας/κόστους
Διαδικασίες ανάθεσης όπως αναλύονται στον Οδηγό Υποβολής

Δικαιούχους δημοσίου – διαδικασίες σύμφωνα οδηγίες και εσωτερικούς
κανονισμούς




Δικαιούχους ιδιωτικού – εσωτερικές διαδικασίες αλλά ανοικτές διαδικασίες
Όχι κατακερματισμός συμβάσεων σε μικρότερα ποσά

“

Ίδρυση & Λειτουργία της Ελληνικής Task Force
για το Πρόγραμμα LIFE - LIFE14 CAP/GR/000003 - GR LTF

Έργο Οικοδόμησης Δυναμικού (LIFE Capacity Building):
Παροχή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που αναπτύσσουν το δυναμικό
των Κρατών Μελών, προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα
στο Πρόγραμμα LIFE
Διάρκεια:
01/01/2016 – 30/04/2019 (παράταση έως 30/04/2021)
Προϋπολογισμός:
Σύνολο: € 1,304,708
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: € 953,600

Δικαιούχοι:
Συντονιστής Δικαιούχος: Πράσινο Ταμείο
Συνδικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Ρόλος GR LTF +

 Παροχή ενημέρωσης, τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικής στους υποψήφιους
δικαιούχους μέσω συναντήσεων, skype meetings, e-mails, τηλεφώνου
 Υποστήριξη στην προετοιμασία προτάσεων με δυνατότητα αποστολής της draft
πρότασης στους εμπειρογνώμονες της ομάδας για λήψη σχολίων

 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους υποψήφιους αιτούντες κατά τον
σχεδιασμό της πρότασης
 Υποστήριξη κατά τη φάση αναθεώρησης της πρότασης (revision phase)
 Προώθηση ανταλλαγής εμπειριών/καλών πρακτικών και χρήση αποτελεσμάτων
έργων LIFE
 Ενίσχυση Εθνικών Σημείων Επαφής Προγράμματος LIFE
 Αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE
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Δράσεις GR LTF +


Λειτουργία ιστοσελίδας www.lifetaskforce.gr
1. Εκδηλώσεις GR LTF και τρεχόντων έργων LIFE
2. Ενότητα έργο LIFE του Μήνα
3. Νέα του LIFE
4. Πληροφορίες και παραδοτέα του έργου
5. Χρήσιμο υλικό



Πλατφόρμα υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων και των εμπλεκόμενων
φορέων για το Πρόγραμμα LIFE http://support.lifetaskforce.gr/



Δημιουργία βάσης δεδομένων με σκοπό την παροχή αξιοποίησης και
πρόσβασης των ενδιαφερομένων φορέων και του ευρύτερου κοινού σε
δεδομένα και πληροφορίες από τα παραδοτέα ολοκληρωμένων και τρεχόντων
έργων LIFE στην Ελλάδα http://database.lifetaskforce.gr
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2022
Πρόσκληση

Υπέβαλε τώρα
EULife22

€598 εκ. για να
χρηματοδοτήσεις
το έργο σου

Μάθε περισσότερα στην
LIFE info day που
προγραμματίζουμε στις
23/06
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Greek LIFE Task Force
Site: www.lifetaskforce.gr
Υποστήριξη: support.lifetaskforce.gr
Ε-mail: life@prasinotameio.gr
Tηλ: 210 5241903
Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241
14561, Κηφισιά

