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Καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων 

Στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Εργαστήρια & Σεμινάρια 

Δικτύωση

Αναζήτηση συνεργατών

Το Εθνικό Σημείο Επαφής σου προσφέρει:

                            και κάνε 
την ιδέα σου πράξη. 

  Πάρε χρηματοδότηση 
   από το Πρόγραμμα 

      LIFE

Έχεις μια Πράσινη ιδέα; 

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE
Το Πρόγραμμα LIFE είναι το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη 
χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.  Με πάνω από 
25 χρόνια ύπαρξης, περισσότερα από €3,4 δις. και πέραν των 4.170 έργων, το Πρόγραμμα LIFE συνεχίζει να χρηματοδοτεί 
δράσεις για την προστασία της φύσης, το περιβάλλον και το κλίμα. Για την περίοδο 2014 – 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός 
του Προγράμματος LIFE είναι €3,46 δις.

Για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο το Πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο Υποπρογράμματα: 

Το υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

i. Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 

ii. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

iii. Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον

i. Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 

ii. Φύση και Βιοποικιλότητα 

iii. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής
Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος. Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου LIFE 
Cyclamen, ενός έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE, έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
οι οποίοι ήρθαν να ενδυναμώσουν περαιτέρω το Εθνικό Σημείο Επαφής και μπορούν να προσφέρουν στους αιτητές αλλά 
και στα τρέχοντα έργα τη στήριξη που χρειάζονται.

Ολόκληρη η ομάδα είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε κατά την υποβολή της πρότασής σας, κατά τη διάρκεια 
του έργου σας, αλλά και μετά το τέλος του έργου σας.

Ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής
Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα 
LIFE υποβάλλοντας πρόταση ως συντονιστής δικαιούχος ή ως συμπράττων δικαιούχος. Μπορείτε να είστε συντονιστής 
δικαιούχος αν είστε εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ, μόνον εφόσον η χώρα σας έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την ΕΕ 
(βλ. άρθρο 5 του Κανονισμού LIFE). Τα νομικά πρόσωπα εκτός της ΕΕ μπορούν να είναι συμπράττοντες δικαιούχοι μόνο εάν 
ο συντονιστής δικαιούχος έχει την έδρα του εντός της ΕΕ και οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνα και οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα εκτός ΕΕ είναι αναγκαίες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών / κλιματικών στόχων της ΕΕ και για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της ΕΕ (βλ. άρθρο 6).



Παραδείγματα Έργων LIFE

iLIFE-TROODOS
Σκοπός του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης 
του κοινού, όσον αφορά στην ανάγκη προστασίας του Δικτύου Natura 2000, την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τις φυσικές αξίες για τις οποίες το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000, αλλά και την 
αλλαγή της αρνητικής στάσης των κατοίκων της Κύπρου σχετικά με το Δίκτυο αυτό και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
LIFE Ref. No: LIFE16 GIE/CY/000709   Ιστοσελίδα: http://ilifetroodos.eu/ 

LIFE UrbanProof
Ο γενικός στόχος του έργου LIFE UrbanProof είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στην κλιματική αλλαγή 
εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το Έργο αυτό προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό στην κατανόηση του θέματος της 
κλιματικής αλλαγής που υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων και του κοινού. Ταυτόχρονα προσπαθεί να εμπλέξει το κοινό στο 
σχεδιασμό και την προσαρμογή των Δήμων.
LIFE Ref. No: LIFE15 CCA/CY/000086   Ιστοσελίδα: http://urbanproof.eu

RELIONMED-LIFE
Το Έργο RELIONMED-LIFE έχει ως στόχο να καταστήσει την Κύπρο την «πρώτη γραμμή άμυνας» απέναντι στην εισβολή του 
λεοντόψαρου στη Μεσόγειο και να δημιουργήσει τη δυνατότητα και τις γνώσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
οι υπόλοιπες χώρες τις Μεσογείου για να ελέγξουν αυτή την εισβολή. Το λεοντόψαρο είναι ξενικό εισβλητικό είδος που 
εισβάλει στη Μεσόγειο από τον Ινδικό ωκεανό. Μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το οικοσύστημά μας καθώς τρέφεται με 
μικρά τοπικά ψάρια και επηρεάζει την τροφική αλυσίδα με οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 
LIFE Ref. No: LIFE16 NAT/CY/000832   Ιστοσελίδα: http://www.relionmed.eu/ 

Λάβετε Μέρος – Υποβάλετε μια πρόταση LIFE!
Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται μια φορά κάθε χρόνο, γύρω στον Απρίλιο και όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους (για τα παραδοσιακά έργα) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
eProposal. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα «πακέτα υποβολής προτάσεων» που βρίσκονται στην 
Ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:           Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
ec.europa.eu/life            22408926
www.lifecyclamen.com.cy
www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf

Εθνικό Σηµείο Επαφής 
του Προγράµµατος LIFE στην Κύπρο 

Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Με τη συνεισφορά του χρηµατοδοτικού 
µέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

µέσω της Δράσης Ανάπτυξης Ικανοτήτων, 
100% Χρηµατοδότηση 

Επιλέξιµων Δαπανών €951.828

Τυπώθηκε σε χαρτί 
στο οποίο έχει απονεμηθεί 

το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 
EU Ecolabel
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ec.europa.eu/life
https://www.facebook.com/Cyclamen-Project-2243589379200521/
https://twitter.com/CyclamenProject?s=17
https://www.linkedin.com/company/life-cyclamen
https://www.youtube.com/channel/UCjkyydDX9AvaxzYHW3UKilQ

