
Το Εθνικό Σημείο Επαφής σου προσφέρει:

            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 ΚλίμαΤο υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον

            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.

            Ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα & 
ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες. Ο Συντονιστής Δικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ, ενώ οι Συνδικαιούχοι μπορούν να 
βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ, υπό προϋποθέσεις.

Cyprus Capacity Building for Life
LIFE14 CAP/CY/000006

i.  Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 

ii.  Φύση και Βιοποικιλότητα 

iii.  Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

i.  Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 

ii.  Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

iii.  Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

                             και επένδυσε 
σε ένα πράσινο μέλλον!

           Πάρε 
χρηματοδότηση 
      από το Πρόγραμμα 

 LIFE

           Καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων 

         Στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων 

      Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

    Εργαστήρια & Σεμινάρια 

  Δικτύωση

Αναζήτηση συνεργατών

            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 https://ec.europa.eu/easme/en/life

https://ec.europa.eu/easme/en/life


LIFE Ref. No: LIFE15 ENV/PT/000609
Ιστοσελίδα: www.life-payt.eu 

LIFE Ref. No: LIFE15 ENV/IT/000509
Ιστοσελίδα: www.lifebraver.eu 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:           Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
ec.europa.eu/easme/en/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

Στοιχεία Έργου: Τίτλος: Cyprus Capacity Building for Life, Ακρωνύμιο Έργου: Cyclamen, Αριθμός Συμβολαίου: LIFE14 CAP/CY/000006, Ημερομηνία έναρξης: 15.12.2015, 
Διάρκεια: 48 μήνες, Δικαιούχος: Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

. . . .

            Παραδείγματα Έργων - Θεματική: Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων

LIFE PAYT
Σκοπός του έργου είναι να εφαρμόσει ένα σύστημα του τύπου 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» το οποίο να είναι ολοκληρωμένο, 
αποδοτικό και εύκολο στην αναπαραγωγή. Το έργο 
εφαρμόζεται στους δήμους: Αβέιρο, Condeixa-a-Nova, και 
Λισαβόνας στην Πορτογαλία, Βριλησσίων στην Ελλάδα και 
Λάρνακας στην Κύπρο. Η υιοθέτηση της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις περιοχές εφαρμογής του έργου, θα ενισχύσει 
την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων. 

LIFE B.R.A.V.E.R.
Το έργο έχει ως κύριο στόχο την προώθηση μέτρων / κινήτρων 
και νομοθετικών διευκολύνσεων προς τις εταιρείες και 
οργανισμούς που είτε είναι καταχωρημένες, είτε σκοπεύουν 
να υποβάλουν αίτηση για καταχώρηση στο μητρώο του 
Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Η 
εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιφέρει 
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, τόσο στην ίδια την 
επιχείρηση ή τον οργανισμό, όσο και στο περιβάλλον 
γενικότερα. 

LIFE GREEN GRAPES
Ένα έργο επίδειξης που αποσκοπεί στη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων σε αμπελώνες. Με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία είναι φιλικά 
προς τον άνθρωπο και τη φύση, βελτιώνεται ο έλεγχος των 
ασθενειών στους αμπελώνες, ενώ αποφεύγονται οι αρνητικές 
συνέπειες της χρήσης φυτοφαρμάκων. LIFE Ref. No: LIFE15 ENV/IT/000566

Ιστοσελίδα: www.lifegreengrapes.eu

.      .      .         .

https://www.life-payt.eu/en/
www.lifebraver.eu
www.lifegreengrapes.eu
ec.europa.eu/easme/en/life
www.lifecyclamen.com.cy
www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf
https://www.facebook.com/LIFECyclamen/?ref=br_rs
https://twitter.com/CyclamenProject?s=17
https://www.linkedin.com/company/life-cyclamen
https://www.youtube.com/channel/UCjkyydDX9AvaxzYHW3UKilQ

