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To έργο Life Cyclamen, δικαιούχος του οποίου είναι το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει ως στόχο την 
ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής του 
Προγράμματος LIFE μέσω της 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.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω του έργου Life Cyclamen 
στοχεύει στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών προς 
τους αιτητές προτάσεων LIFE:

      Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης από το 
      Πρόγραμμα LIFE
      Βελτίωση ποιότητας υποβληθείσων προτάσεων
      Παροχή αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης 
      σε αιτητές και δικαιούχους

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE CYCLAMEN ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προκύπτουν από 
το Πρόγραμμα LIFE ενόψει της τρέχουσας πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για το έτος 2017.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο κ.  Michel Quicheron από τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  
(EASME) και ο κ. Ηλίας Ντεμιάν, εκπρόσωπος της ομάδας 
εξωτερικής παρακολούθησης ΝΕΕΜΟ.

Στο χώρο του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κάβο Γκρέκο οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
καλές πρακτικές  από τρέχοντα και προηγούμενα έργα  
που συμμετείχαν στην ημερίδα με τη μορφή περιπτέρων.

Εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την έναρξη του 
Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE καθώς 
και την έγκριση της Οδηγίας για τους οικοτόπους στην 
οποία βασίστηκε η δημιουργία του Πανευρωπαϊκού 
Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, 
το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής του 
Προγράμματος LIFE, διοργάνωσε ημερίδα στις 8 Ιουνίου 
2017 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο. 

H ημερίδα είχε ως στόχο την ανασκόπηση της προσφοράς 
του Προγράμματος LIFE στην Κύπρο, την αποτίμηση της 
εφαρμογής της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ, του Δικτύου “Natura
2000” καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά   

      Υποστήριξη στη δημιουργία εταιρικών σχημάτων
      Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και εργαστηρίων
      Προώθηση δικτύωσης

Το έργο Life Cyclamen  χρηματοδοτείται  από το 
Πρόγραμμα LIFE (100% των επιλέξιμων δαπανών) μέσω 
της δράσης Ανάπτυξης Ικανοτήτων.

http://www.lifecyclamen.com.cy/
http://www.lifecyclamen.com.cy/
http://www.lifecyclamen.com.cy/


Η Δρ. Κατερίνα Κουτσοβούλου, Εμπειρογνώμονας για 
τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα και μέλος της Ομάδας 
του έργου Ανάπτυξης Ικανοτήτων του Εθνικού Σημείου 
Επαφής της Ελλάδας, παρουσίασε την εμπειρία της 
προετοιμασίας των Ελληνικών Προτάσεων για τα 
Ολοκληρωμένα Έργα LIFE.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για τη Συμμετοχή των Αρχών 
Τοπικής Διοίκησης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα από 
τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, 
κ. Ελευθέριο Λοΐζου, τη Διευθύντρια της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Τροόδους, κα Κλέλια Βασιλείου και τον Πρόεδρο 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατρών, κ. Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου.
 
Τέλος, η κα Νέδη Καφφά από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας παρουσίασε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες 
που προσφέρει το Enterprise Europe Network Κύπρου 
προς τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία χρηματοδότησης.

Ημερίδες Ενημέρωσης του Προγράμματος LIFE

Ενόψει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 
Πρόγραμμα L IFE  γ ια  το έτος  2017,  το  Τμήμα 
Περιβάλλοντος διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης στο 
πλαίσιο του έργου LIFE14 CAP/CY/000006 «Cyclamen – 
Cyprus Capacity Building for LIFE». Οι ημερίδες που 
πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία (14 Ιουνίου), 
στη Λεμεσό (22 Ιουνίου) και στη Γαλάτα (28 Ιουνίου) είχαν 
ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που προκύπτουν από 
το εν λόγω πρόγραμμα. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν  
για τους στόχους, τα είδη έργων, τα κριτήρια ανάθεσης 
του Προγράμματος LIFE, τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής 
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους δυνητικούς αιτητές. 

Mέσα από τις παρουσιάσεις τους οι Δρ. Κωνσταντίνος 
Κουνναμάς (Πανεπιστήμιο Frederick), Δρ. Μαρία Χατζηπαναγή 
(Πανεπιστήμιο Κύπρου) κ. Λεύκιος Σεργίδης (Terra Cypria) 
και κα Αθανασία Μανδουλάκη (ΤΕΠΑΚ) ανέλυσαν πως 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα 
αναπαραγωγής ερμηνεύεται σε μια πρόταση LIFE.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/


• Ημερίδα του έργου Life SmartPV 
  (LIFE12/ENV/CY/000276) για τον εορτασμό 
  των 25 χρόνων του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE 

Το έργο SmartPV διοργάνωσε ημερίδα στις 5 Μαΐου 2017 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον εορτασμό των 25 χρόνων 
του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE με θέμα τις νέες 
τεχνολογίες προς υποστήριξη των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Το Εθνικό Σημείο Επαφής συμμετείχε στην 
εκδήλωση με ομιλία για τη συνεισφορά του προγράμματος 
LIFE στα 25 χρόνια ύπαρξής του.

• Η Ευρώπη σε μια μέρα

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία 
με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διοργάνωσαν 
εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία, το Σάββατο 13 Μαΐου 
2017. Το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος LIFE 
συμμετείχε στην εκδήλωση με περίπτερο ενημέρωσης.

• Τελική Ενημερωτική εκδήλωση του έργου AgroLife   
  (LIFE13 BIO/CY/001114)

Το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος LIFE 
συμμετείχε στην τελική ενημερωτική εκδήλωση  του έργου 
AgroLIFE που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2017 στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζοντας 
το Πρόγραμμα LIFE με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών 
από την έναρξή του.

• Ημερίδα του έργου ORGANIKO LIFE + 
  (LIFE14 CCM/CY/000990)

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διοργάνωσε ημερίδα 
σ το πλαίσιο του έργου ORGANIKO LIFE+ με θέμα
“Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο: 
Από τον Παραγωγό στον Καταναλωτή”, την Πέμπτη 
8 Ιουνίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου 
Γεωργικών Ερευνών στη Λευκωσία. To Εθνικό Σημείο 
Επαφής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τους 
στόχους του προγράμματος, τα είδη έργων, τα κριτήρια 
ανάθεσης και τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



www.lifecyclamen.com.cy

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

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

Στις 28 Απρίλιου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων.  
Οι κατευθυντήριες οδηγίες προς τους αιτητές καθώς και οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των προτάσεων 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος LIFE. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής ως ακολούθως:

Μαριλένα ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ / Ξανθίππη ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ 
Λειτουργός Περιβάλλοντος / Τεχνικός
Τμήμα Περιβάλλοντος
1498 Λευκωσία
Tηλ.: +357 22408926 / +357 22408925 
E-mail: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy 
E-mail: xvalanidou@environment.moa.gov.cy
 

Cyclamen Project
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Cyclamen Cyprus Capacity Building for LIFE

Τυπώθηκε σε χαρτί 
στο οποίο έχει απονεμηθεί 

το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 
EU Ecolabel

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
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