ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
CLEAN ENERGY TRANSITION
SUB-PROGRAMME

Τι είναι το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

What is the
LIFE PROGRAMME

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

LIFE is the EU’s funding instrument for the environment and climate action.
It contributes to the implementation and development of EU policy and legislation.
After more than 25 years, over €3.4 billion and more than 4 170 LIFE projects,
the EU’s financial instrument for the environment continues to co-finance nature
conservation, environmental and climate action projects.

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 2021 – 2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE είναι €5,4 δις.

The focus of LIFE
During the current Programming Period the LIFE Programme has four
Sub-Programmes under the fields of Environment and Climate Action:

Οι βασικοί πυλώνες του Προγράμματος LIFE
Για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο το Πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε τέσσερα
Υποπρογράμματα κάτω από τις δύο θεματικές ενότητες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1

«Φύση και
Βιοποικιλότητα»

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

2

«Κυκλική Οικονομία
και Ποιότητα Ζωής»

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Το υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας»
καλύπτει πέντε τομείς παρέμβασης. Κάτω από κάθε τομέα υπάρχουν
διάφορες θεματικές, τις οποίες μπορείτε να δείτε λεπτομερώς στα
έγγραφα της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης.
Τομείς Παρέμβασης
1. Οικοδόμηση ενός εθνικού, περιφερειακού και τοπικού πλαισίου
πολιτικής που θα υποστηρίζει τη μετάβαση στις καθαρές
μορφές ενέργειας
• Ανάπτυξη ικανοτήτων (Capacity building) στις δημόσιες αρχές
ως προς την μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας
• Υποστήριξη της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής εφαρμογής
πολιτικών για καθαρές μορφές ενέργειας
• Υποστήριξη δράσεων που θέτουν σε εφαρμογή τις διατάξεις που
περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την μετάβαση
σε καθαρές μορφές ενέργειας
2. Επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών, ψηφιοποίηση, νέες
υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα και βελτίωση των σχετικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγορά για τη μετάβαση σε καθαρές
μορφές ενέργειας
• Βιομηχανοποιημένες λύσεις ριζικές ενεργειακής ανακαίνισης
• Ανάληψη συστάσεων ενεργειακών ελέγχων για την ενεργειακή
μετάβαση εταιρειών
• Προώθηση της χρήσης βιώσιμης ενέργειας σε ολόκληρη την
αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες
• BUILD UP Skills – επανεκκίνηση των Εθνικών Πλατφορμών
και Οδικών Χαρτών

3

«Μετριασμός και
Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή»

4

UNDER THE ENVIRONMENT FIELD

«Μετάβαση σε
Καθαρές Μορφές
Ενέργειας»

• Υποστήριξη της κλιματικής ουδετερότητας για θέματα θέρμανσης
και ψύξης
• Δυνατότητα καινοτόμων και έξυπνων υπηρεσιών για τη μετάβαση
σε καθαρές μορφές ενέργειας
• Δημιουργία των προϋποθέσεων για μια παγκόσμια βελτίωση της
έξυπνης ετοιμότητας των ευρωπαϊκών κτιρίων
3. Προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων για θέματα βιώσιμης ενέργειας
• Ενσωμάτωση της βιώσιμης ενεργειακής χρηματοδότησης και
της ενεργειακής απόδοσης στα κριτήρια και τα πρότυπα βιώσιμης
χρηματοδότησης της Ε.Ε
• Ανάπτυξη καινοτόμων προσφορών χρηματοδότησης για θέματα
βιώσιμης ενέργειας
4. Υποστήριξη της ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών επενδυτικών
σχεδίων/έργων
• Ανάπτυξη καινοτόμων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης σπιτιού
• Κοινότητα επαγγελματιών - «Καινοτόμων υπηρεσιών ανακαίνισης
σπιτιού»
• Κοινοτικές πρωτοβουλίες σχετικά με την μετάβαση σε καθαρές
μορφές ενέργειας των περιοχών με άνθρακα, τύρφη και
πετρελαιο-σχιστόλιθο
• Τεχνική υποστήριξη για άρση των εμποδίων στην αγορά σχετικά
με επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια
5. Συμμετοχή και ενδυνάμωση των πολιτών στη μετάβαση σε καθαρές
μορφές ενέργειας
• Υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην ανακούφιση
της ενεργειακής φτώχειας
• Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για ενεργειακές κοινότητες και
άλλες πρωτοβουλίες πολιτών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

1

«Nature and
Biodiversity»

2

«Circular Economy
and Quality of Life»

CLEAN ENERGY TRANSITION
SUB-PROGRAMME
The sub-programme for Clean Energy Transition covers five areas of
intervention. Under each area, there are a number of topics, which can
be seen in more detail in the Call for proposal documents.
Areas of Intervention

UNDER THE CLIMATE ACTION FIELD

3

«Climate Change
Mitigation and
Adaptation»

4

«Clean Energy
Transition»

• Creating the conditions for a global improvement of smart readiness
of European buildings
3. Attracting private finance for sustainable energy
• Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy
performance in EU sustainable finance criteria and standards
• Innovative financing schemes for sustainable energy investments

1. Building a national, regional and local policy framework supporting
the clean energy transition
• Technical support to clean energy transition plans and strategies in
municipalities and regions
• Towards an effective implementation of key legislation in the field of
sustainable energy
• Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy
governance

4. Supporting the development of local and regional investment projects
• Integrated Home Renovation Services
• EU community of "Integrated Home Renovation Services"
practitioners
• Community-driven clean energy transition in coal, peat and
oil-shale regions
• Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market
boundaries for sustainable energy investments

2. Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and
business models and enhancement of the related professional skills on
the market
• Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
• Uptake of energy audits recommendations for the energy transition
of companies
• Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain
in industry and services
• BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps
• Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming
years
• Establish innovative business models and contractual schemes for
smart and sector-integrating energy services

5. Involving and empowering citizens in the clean energy transition
• Addressing building related interventions for vulnerable districts
• Developing support mechanisms for energy communities and other
citizen-led initiatives in the field of sustainable energy

Χρήσιμοι Συνδέσμοι / Useful Links:
cinea.ec.europa.eu/life_en
www.lifecyclamen.com.cy
www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf
Επικοινωνία / Contact Us:
22408926

Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος LIFE στην Κύπρο
Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
LIFE National Contact Point in Cyprus
Department of Environment, Ministry of Agriculture,
Rural Development and Environment

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μέσω της Δράσης Ανάπτυξης Ικανοτήτων,
100% Χρηματοδότηση Επιλέξιμων Δαπανών €951.828
With the contribution of the LIFE financial instrument of the
European Community, through a Capacity Building Grant,
100% of Total Eligible Budget €951.828

Τυπώθηκε σε χαρτί στο οποίο έχει απονεμηθεί
το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel
Printed on paper that has been awarded the EU Ecolabel

Λεπτομέρειες Έργου / Project Details
Τίτλος / Title
Cyprus Capacity Building for Life
Ακρωνύμιο έργου / Project Acronym
Cyclamen
Αριθμός Συμβολαίου / Grant Agreement Number
LIFE14 CAP/CY/000006
Ημερομηνία Έναρξης / Starting Date
15.12.2015
Διάρκεια / Duration
48 μήνες / 48 months
Δικαιούχος / Coordinator
Τμήμα Περιβάλλοντος,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος /
Department of Environment,
Ministry of Agriculture,
Rural Development and Environment

