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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 αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη 
χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.  Μετά από 
περισσότερα από 22 χρόνια €3,4 δις. και 4.170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα 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 

Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη επιτυχία του Προγράμματος LIFE βασίζεται κυρίως στα «παραδοσιακά» έργα LIFE για τη 
Φύση, τη Βιοποικιλότητα, το Περιβάλλον και την Πληροφόρηση.  Αυτά τα έργα Βέλτιστων Πρακτικών, Επίδειξης, Πιλοτικά, 
καθώς και τα έργα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο συνοδεύονται από ένα εντελώς νέο Υποπρόγραμμα Δράσης για το Κλίμα, τέσσερις νέους τύπους 
έργων (Ολοκληρωμένα Έργα, Έργα Τεχνικής Βοήθειας, Έργα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, Προπαρασκευαστικά ‘Έργα) και δύο 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF) και Μέσο Ιδιωτικής Χρηματοδότησης 
για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE).

Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

         «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων»  

         «Φύση και Βιοποικιλότητα»  

         «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» 

Το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» έχει τρεις τομείς προτεραιότητας:

         «Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής»  

         «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»  

         «Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» 



Η Ομάδα μας

Το υφιστάμενο προσωπικό του Εθνικού Σημείου Επαφής αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό για τις ανάγκες του έργου ενώ 
παράλληλα έχει προσληφθεί νέο προσωπικό με στόχο την απόκτηση τεχνικής επάρκειας τόσο σε Παραδοσιακά όσο και σε 
Ολοκληρωμένα έργα. Την ομάδα Cyclamen απαρτίζουν οι:
      Μαριλένα Παπασταύρου (Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον), 
      Μαρία Ζωμενή (Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας)  
      Ολυμπία Νησιφόρου (Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος και Αποδοτικής Χρήσης 
      Πόρων)
      Χρυστάλλα Παπασταύρου (Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Δράση για το Κλίμα) 
      Πάνος Κακονίτης (Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Κλιματικής Αλλαγής).

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).

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 Web. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα «πακέτα υποβολής προτάσεων» που βρίσκονται 
στην Ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
ec.europa.eu/life
www.lifecyclamen.com.cy
www.moa.gov.cy/moa/environment/ 

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

Στόχος Έργου

Η ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος  
LIFE, μέσω πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού, αύξησης 
δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειριών και δικτύωσης ούτως ώστε 
να βελτιωθεί η υποστήριξη προς τους αιτητές και κατ’ επέκταση 
η βελτίωση της ποιότητας των κυπριακών προτάσεων με απώτερο 
στόχο την αύξηση της απορρόφησης.  

Εθνικό Σηµείο Επαφής 
του Προγράµµατος LIFE στην Κύπρο 

Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

http://www.moa.gov.cy/environment

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

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

