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ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση συμμετοχής σε ενημερωτική ημερίδα του προγράμματος
«LIFE» για το 2016.

Η Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο,
σας προσκαλούν:
να συμμετάσχετε στην ενημερωτική ημερίδα του χρηματοδοτικού προγράμματος
«LIFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη
9 Ιουνίου 2016 (09.00-16.00), στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στη Λ. Μεσογείων
119.
Η επιλογή των εκπροσώπων σας θα πρέπει να γίνει με βασικό κριτήριο τη δυνατότητά
τους για προώθηση της παρεχόμενης, από την ενημερωτική ημερίδα, πληροφορίας σε
υφιστάμενα ή δυνητικά δίκτυα επικοινωνίας σας, ώστε να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός
των δυνητικών δικαιούχων που θα λάβουν σχετική ενημέρωση για το πρόγραμμα
«LIFE».
Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση, η οποία θα
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.ypeka.gr/), σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους.
Οι κύριοι στόχοι της ενημερωτικής ημερίδας είναι η πληροφόρηση σχετικά με τα
παρακάτω:
 Το πρόγραμμα «LIFE», των διαφόρων τύπων έργων, των χρηματοδοτικών
εργαλείων και των θεματικών προτεραιοτήτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής
πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και
συνεργατών,








Τη νέα πρόσκληση για το 2016, σχετικά με την υποβολή προτεινόμενων
έργων για συγχρηματοδότηση στα υποπρογράμματα Περιβάλλον και
Δράση για το Κλίμα, η οποία μόλις έχει ξεκινήσει
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm) και θα είναι
ανοιχτή μέχρι και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους (η καταληκτική
ημερομηνία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των έργων και το υποπρόγραμμα στο
οποίο απευθύνονται).
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων με έμφαση στην
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τους και τη δυνατότητα αναπαραγωγής και
μεταφοράς
των
αποτελεσμάτων
τους
(sustainability-replicabilitytransferability).
Τα συνηθισμένα λάθη στην υποβολή προτάσεων,
Συμβουλές για τη σύνταξη προτάσεων.

Η ημερήσια διάταξη της ημερίδας θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα στις παρακάτω
ιστοσελίδες: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR και
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/ του Υπουργείου και του Πράσινου Ταμείου
αντίστοιχα.
Στην ημερίδα θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για
τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που παρέχει στήριξη
σε δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε όλα τα Κράτη-Μέλη,
συνολικού ύψους € 3,46 δισ. για την περίοδο 2014-2020.
Η δομή του νέου προγράμματος LIFE περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα:
Α. Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», στο οποίο θα κατανεμηθεί το 75% του συνολικού
προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού μέσου και το οποίο περιλαμβάνει τους
τομείς προτεραιότητας:
•Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
•Φύση και Βιοποικιλότητα
•Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Β. Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», στο οποίο θα κατανεμηθεί το 25% του
συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού μέσου και το οποίο
περιλαμβάνει τους τομείς προτεραιότητας:
•Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής
•Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
•Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα στην
ιστοσελίδα: http://goo.gl/forms/eJZG7AeBPtyeiFK12 , η οποία θα παραμείνει ανοιχτή
μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «LIFE» ο κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής,
 Υποπρόγραμμα Περιβάλλον, κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, τηλ. 2105241903
(εσωτ.107), email: g.protopapas@prv.ypeka.gr,

 Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα: κ. Δημήτριο Νιαβή, τηλ. 2108665998,
email: d.niavis@prv.ypeka.gr.
Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE μπορούν να αντληθούν από την
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/environment/life/
καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου,
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR .
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