Το πρόγραμμα LIFE
2014-2020
ΞΑΝΘΗ
27 Μαρτίου
Κατερίνα Κουτσοβούλου
Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας

Πρόγραμμα LIFE


Αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ
για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή



Συνεισφέρει στην εφαρμογή, ανανέωση &
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής &
κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της
συγχρηματοδότησης έργων

Δομή προγράμματος LIFE


3.456,7 εκατ. € [2014-2020]



2 υποπρογράμματα


Περιβάλλον (75%)
 55% Φύση/Βιοποικιλότητα

 Κλίμα

(25%)

Περιβάλλον

Δράση για το
Κλίμα

Περιβάλλον &
Αποδοτικότητα
Πόρων

Μετριασμός
Κλιματικής
Αλλαγής

Φύση &
Βιοποικιλότητα

Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή

Πληροφόρηση &
Διακυβέρνηση

Πληροφόρηση &
Διακυβέρνηση

LIFE 2014-2020 – Στόχοι
Συνεισφορά στην οικονομία με αποδοτικότητα των πόρων, φιλική προς
το κλίμα και χαμηλών εκπομπών άνθρακα -προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος - διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, των
οικοσυστημάτων και ειδικότερα του δικτύου Natura 2000
Βελτίωση της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της επιβολής της
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης
Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες
πολιτικές της Ένωσης
Βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης
Εφαρμογή του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης

LIFE 2014-2020 - Γεωγραφική Κάλυψη
Αρχή: Ισχύει όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
•Η συμμετοχή κάποιων τρίτων χωρών είναι εφικτή στη βάση και τους όρους
ενός συμφώνου συνεργασίας
•Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς είναι εφικτή όταν αυτή είναι
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του LIFE
Δραστηριότητες εκτός ΕΕ δύναται να συμπεριληφθούν αν:
•Είναι αναγκαίες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της
Ένωσης
•Είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που
εκτελούνται σε εδάφη των κρατών μελών όπου ισχύουν οι Συνθήκες
• Ο Συντονιστής Δικαιούχος έχει την έδρα του στην ΕΕ

Γενικά Χαρακτηριστικά








Δεν επικεντρώνεται στην έρευνα (≠ H2020)
Δεν δικαιολογεί μεγάλες υποδομές - δεν επικεντρώνεται
σε θέματα αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης
(≠ διαρθρωτικά ταμεία)
Μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ (2014-2017) - 60% των
συνολικών επιλέξιμων δαπανών
Εξαιρέση: κάποια έργα Φύσης (οικοτόποι ή είδη
προτεραιότητας με 50% τoυ προϋπολογισμού για δράσεις
διατήρησης) - 75%
Έμφαση σε: 1. Δυνατότητα αναπαραγωγής/μεταφοράς,
2. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, 3. Προστιθέμενη αξία
των αποτελεσμάτων για την ΕΕ

LIFE
Τύποι Χρηματοδότησης: Επιχορηγήσεις δράσης, λειτουργικές
επιχορηγήσεις, καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα =>
Μηχανισμός Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου (ΜΧΦΚ),
Ιδιωτική Χρηματοδότηση για την Ενεργειακή Απόδοση (ΙΧΕΑ)
Είδη Έργων: παραδοσιακά, ολοκληρωμένα, τεχνικής βοήθειας,
οικοδόμησης δυναμικού, προπαρασκευαστικά
Θέματα έργων (topics): για παραδοσιακά έργα στο υποπρόγραμμα για το περιβάλλον

Παραδοσιακά έργα LIFE


Δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, ΜΜΕ



Mέσος αριθμός φορέων/έργο: 4-5 δικαιούχοι (όλοι
συνεισφέρουν οικονομικά)



Δυνατότητα υλοποίησης δράσεων & συμμετοχής φορέων εκτός
ΕΕ υπό προϋποθέσεις



Μέσος προϋπολογισμός: (1,5 - 2,5) εκατ. € - (έως 60%
χρηματοδότηση ΕΕ)



Γενικοί & ειδικοί στόχοι LIFE & θεματικές προτεραιότητες



Κατηγορίες - πιλοτικά, επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών,
πληροφόρησης

•Πιλοτικά έργα

…εφαρμόζουν μία τεχνική ή μέθοδο που δεν έχει εφαρμοστεί ή
δοκιμασθεί στο παρελθόν ή οπουδήποτε αλλού, προσφέροντας
πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα έναντι των έως
τώρα βέλτιστων πρακτικών και μπορούν στη συνέχεια να
εφαρμοστούν σε ευρύτερη κλίμακα σε παρόμοιες καταστάσεις.
•
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•Έργα Βέλτιστων Πρακτικών
…εφαρμόζουν κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές, σύγχρονες
τεχνικές και μεθόδους για τη διατήρηση ειδών/οικοτόπων.

Η δοκιμή και η αξιολόγηση τεχνικών
βέλτιστων πρακτικών ΔΕΝ πρέπει να
είναι μέρος του έργου, καθώς αυτές
είναι ήδη αναγνωρισμένες στην ΕΕ. Η
παρακολούθησή
τους
όμως
είναι
υποχρεωτική.
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•Έργα Επίδειξης
…θέτουν σε εφαρμογή, δοκιμάζουν, αξιολογούν και διαδίδουν ενέργειες,
μεθόδους ή προσεγγίσεις που είναι καινούριες ή άγνωστες στο
συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν
οπουδήποτε σε παρόμοιες περιστάσεις.

•
Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και
η διάδοση είναι αναπόσπαστα μέρη
της προσέγγισης επίδειξης.
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Έργα πληροφόρησης, ενημέρωσης και διάδοσης
•
…στοχεύουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας, τη διάδοση της
πληροφορίας και την ευαισθητοποίηση στους τομείς των υποπρογραμμάτων για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.
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Υπο-Πρόγραμμα Τομέας
Προτεραιότητας

Τύποι Παραδοσιακών
Έργων που επιλέγονται

Περιβάλλον

Περιβάλλον και
Αποδοτικότητα Πόρων

Έργα επίδειξης και πιλοτικά
έργα

Περιβάλλον

Φύση και
Βιοποικιλότητα

Έργα βέλτιστων πρακτικών,
επίδειξης και πιλοτικά έργα

Περιβάλλον

Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και
Πληροφόρηση

Έργα πληροφόρησης,
ενημέρωσης και διάδοσης

Κλιματική Δράση

Μετριασμός της
Κλιματικής Αλλαγής

Έργα βέλτιστων πρακτικών,
επίδειξης και πιλοτικά έργα

Κλιματική Δράση

Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή

Έργα βέλτιστων πρακτικών,
επίδειξης και πιλοτικά έργα

Κλιματική Δράση

Κλιματική Διακυβέρνηση Έργα πληροφόρησης,
ενημέρωσης και διάδοσης
και Πληροφόρηση

Χρονοδιάγραμμα Πρόσκλησης
2017
Δημοσίευση πρόσκλησης: 28 Απριλίου 2017
Παραδοσιακά προγράμματα
Υπο-πρόγραμμα

Τομέας προτεραιότητας
Μετριασμός της Κλιματικής
Αλλαγής (CCM)

Προσαρμογή στην Κλιματική
Δράση για το Κλίμα Αλλαγή (CCA)

Περιβάλλον

Κλιματική Διακυβέρνηση &
Πληροφόρηση (GIC)
Περιβάλλον & Αποδοτικότητα
Πόρων (ENV)
Φύση & Βιοποικιλότητα (NAT)
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση &
Πληροφόρηση (GIE)

Προθεσμία

07 Σεπτεμβρίου 2017

12 Σεπτεμβρίου 2017
14 Σεπτεμβρίου 2017
14 Σεπτεμβρίου 2017

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Greek LIFE Task Force
Site: www.lifetaskforce.gr
Ε-mail: life@prasinotameio.gr
Tηλ: 2105241903
Διεύθυνση: Βίλα Καζούλη,
Λ. Κηφισίας 241, ΤΚ 14561, Κηφισιά

