
Χρηµατοδοτηθείτε από το Πρόγραµµα LIFE. 
Επενδύστε σε ένα πράσινο µέλλον!

Το Πρόγραµµα LIFE είναι το σηµαντικότερο Χρηµατοδοτικό Μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Περιβάλλον και τη ∆ράση για το Κλίµα. Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο να βοηθήσει στην προστασία  
του περιβάλλοντος µέσω της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας. 

Τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια, το LIFE έχει χρηµατοδοτήσει πάνω από 4.170 έργα, µε πέραν των  
€3.4 δισ, συνεχίζοντας µέχρι σήµερα να χρηµατοδοτεί δράσεις για την προστασία της φύσης, το 
περιβάλλον και το κλίµα. Για την περίοδο 2014 – 2020, ο συνολικός προϋπολογισµός του 
Προγράµµατος ανήλθε σε €3,46 δισ.

Τι είναι το Πρόγραµµα LIFE

Οι βασικοί πυλώνες του 
Προγράµµατος LIFE
καλύπτουν τρείς τοµείς:

Το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση πόρων 

Την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας

Τον µετριασµό και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
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«Περιβάλλον»

«Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων»  

«Φύση και Βιοποικιλότητα»  

«Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση και Πληροφόρηση» 

«∆ράση για το Κλίµα»

«Μετριασµός της Κλιµατικής Αλλαγής»  

«Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή»  

«Κλιµατική ∆ιακυβέρνηση και Πληροφόρηση» 

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

Ποιος έχει δικαίωµα συµµετοχής;
Στο Πρόγραµµα LIFE µπορούν να συµµετέχουν δηµόσιοι φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις, 
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και δυναµικές νεοφυείς 
επιχειρήσεις (startups). Ο Συντονιστής ∆ικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ, ενώ οι Συνδικαιούχοι 
µπορούν να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ, υπό προϋποθέσεις. 

Χρήσιµοι σύνδεσµοι
https://ec.europa.eu/easme/en/life
www.lifecyclamen.com.cy
www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf 

Τηλέφωνο επικοινωνίας
22408926



Το Εθνικό Σηµείο Επαφής για το Πρόγραµµα LIFE είναι 
το Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του Έργου LIFE Cyclamen (έργου που 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα LIFE), έχει 
δηµιουργηθεί οµάδα εµπειρογνωµόνων οι οποίοι θα 
ενδυναµώσουν ακόµη περισσότερο το Εθνικό Σηµείο 
Επαφής και θα προσφέρουν στους αιτούµενους και 
στα τρέχοντα έργα τη στήριξη που χρειάζονται. 

Το Εθνικό Σηµείο Επαφής

Καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων 

Στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

Εργαστήρια και Σεµινάρια 

∆ικτύωση

Αναζήτηση συνεργατών.

Το Εθνικό Σηµείο 
Επαφής σας προφέρει:

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων δηµοσιεύεται µια φορά κάθε χρόνο, γύρω στον Απρίλιο. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους (για τα παραδοσιακά έργα) χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρµα 
eProposal. Όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην ενότητα «πακέτα υποβολής προτάσεων» της 
ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/easme/en/life.

Λάβετε µέρος. Υποβάλετε µία πρόταση LIFE!

Παραδείγµατα Έργων | Υποπρόγραµµα «∆ράση για το Κλίµα»

Ο γενικός στόχος του έργου LIFE URBANPROOF είναι η ενίσχυση των ∆ήµων όσον 
αφορά την κλιµατική αλλαγή µέσω του εξοπλισµού τους µε ένα ισχυρό εργαλείο που 
επιτρέπει τη λήψη ενηµερωµένων αποφάσεων.

LIFE URBAN PROOF

Ιστοσελίδα: https://urbanproof.eu | LIFE Ref. No: LIFE15 CCA/CY/000086

Ο απώτερος στόχος του έργου LIFE ORGANIKO είναι να καταδείξει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων έναντι των 
συµβατικών. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας δείκτες αποτελεσµατικότητας ως προς 
τον µετριασµό της κλιµατική αλλαγής, την αγρονοµική και περιβαλλοντική ποιότητα 
και πιθανά οφέλη για την υγεία λόγω της βιολογικής διατροφής για τα παιδιά.

LIFE ORGANIKO

Ιστοσελίδα: http://organikolife.com | LIFE Ref. No: LIFE14 CCM/CY/000990

Το Έργο LIFE MEDEA αποσκοπεί στη δηµιουργία επιστηµονικής τεκµηρίωσης και 
την υιοθέτηση στρατηγικού σχεδίου για τη µείωση των επιδράσεων στην υγεία από 
τα επεισόδια καταιγίδων σκόνης της ερήµου στην Κύπρο και την υπόλοιπη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

LIFE MEDEA

Ιστοσελίδα: www.life-medea.eu |  LIFE Ref. No: LIFE16 CCA/CY/000041

Με τη συνεισφορά του χρηµατοδοτικού 
µέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
µέσω της ∆ράσης Ανάπτυξης Ικανοτήτων, 
100% Χρηµατοδότηση Επιλέξιµων 
∆απανών €951.828. 

Τυπώθηκε σε χαρτί 
στο οποίο έχει
απονεµηθεί το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Σήµα EU Ecolabel

Εθνικό Σηµείο Επαφής του 
Προγράµµατος LIFE στην Κύπρο 
Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος

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


