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Πρόγραµµα

LIFE:

Πρόσκληση

υποβολής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για το 2015 στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE για τη χρηµατοδότηση
έργων δράσης για το κλίµα και το περιβάλλον.
1. Γενικά
Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι άνισα κατανεµηµένοι ανά την Ένωση, αλλά
τα οφέλη τους αφορούν και γίνονται αισθητά από την Ένωση ως σύνολο. Η
υποχρέωση που έχει η Ένωση να διατηρεί τους πόρους αυτούς
προϋποθέτει τη συνεκτική εφαρµογή των αρχών της αλληλεγγύης και του
επιµερισµού των ευθυνών, πράγµα που συνεπάγεται ότι ορισµένα
περιβαλλοντικά και κλιµατικά προβλήµατα της Ένωσης αντιµετωπίζονται
καλύτερα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Από το 1992, τα προγράµµατα
LIFE έχουν διαδραµατίσει ουσιώδη ρόλο για τη βελτίωση της αλληλεγγύης
και του επιµερισµού ευθυνών όσον αφορά τη διατήρηση του κοινού αγαθού
που συνίσταται στο περιβάλλον και το κλίµα της Ένωσης. Το πρόγραµµα
LIFE αναµένεται να συνεχίσει να διαδραµατίζει το ρόλο αυτό. Με δεδοµένα
τα χαρακτηριστικά και το µέγεθός του, το πρόγραµµα LIFE δεν µπορεί να
επιλύσει όλα τα περιβαλλοντικά και κλιµατικά προβλήµατα. Στόχος του είναι
να γίνει καταλύτης για την προώθηση αλλαγών στην ανάπτυξη και
υλοποίηση πολιτικών, παρέχοντας και διαδίδοντας λύσεις και βέλτιστες
πρακτικές για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων
αλλά και προωθώντας καινοτόµες τεχνολογίες όσον αφορά το περιβάλλον
και την αλλαγή του κλίµατος. Κατά την προσπάθεια αυτή, το Πρόγραµµα
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LIFE θα στηρίξει την υλοποίηση του γενικού ενωσιακού προγράµµατος
δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των ορίων του
πλανήτη µας»(«7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον»).
Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι το Προγράµµατος LIFE είναι οι
ακόλουθοι:
Να συµβάλλει στη στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα, µε αποδοτικότητα των πόρων και
ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίµατος, στην προστασία και στη
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και
στην αντιµετώπιση της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων.
Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της
περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και νοµοθεσίας της Ένωσης
καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την
ενσωµάτωση περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων σε άλλες
πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, µεταξύ άλλων και µέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένης της
βελτιωµένης συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και
τοπικών παραγόντων.
Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού
Προγράµµατος ∆ράσης.
Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραµµα LIFE θα συµβάλει στη
βιώσιµη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος
∆ράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών µε
περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή. Το νέο Πρόγραµµα LIFE µε δύο
υποπρογράµµατα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη ∆ράση Κλίµα θα
προωθήσει τους πιο πάνω γενικούς στόχους. Σηµειώνεται ότι η δηµιουργία
του υποπρογράµµατος για τη ∆ράση Κλίµα αναβαθµίζει την πρώην
θεµατική ενότητα της “κλιµατικής αλλαγής” στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής και του µέρους της ∆ιακυβέρνησης του LIFE+ . Το µέρος του
«Περιβάλλοντος» του νέου προγράµµατος καλύπτει τρεις τοµείς
προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων; φύση και
βιοποικιλότητα; και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το
µέρος της “∆ράσης για το Κλίµα» καλύπτει τον µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής˙ την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή˙ και κλιµατική
διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το πρόγραµµα αποτελείται επίσης από
µια νέα κατηγορία έργων, που χρηµατοδοτούνται από κοινού, και τα οποία
θα λειτουργήσουν σε µεγάλη περιφερειακή κλίµακα. Τα έργα αυτά θα έχουν
ως στόχο την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και
να ενσωµατωθούν καλύτερα σε άλλους τοµείς πολιτικής.
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O συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε
3,456,655,000 ευρώ µε το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης να
κυµαίνεται µεταξύ 55-100%.
2. Στόχος της πρόσκλησης
Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υπο-προγράµµατα του
LIFE (Περιβάλλον και ∆ράση για το Κλίµα) για «παραδοσιακά» έργα,
προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωµένα (integrated) έργα, έργα τεχνικής
βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων.
3. Επιλέξιµες δράσεις
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση επιδοτούνται τα
κάτωθι έργα:
τα «παραδοσιακά έργα» που καλύπτουν τις κάτωθι θεµατικές
προτεραιότητες:
o Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων.
o Φύση και Βιοποικιλότητα.
o Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υποπρόγραµµα για το περιβάλλον).
o Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής.
o Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
o Κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο-πρόγραµµα
για δράση για το κλίµα).
Τα προτεινόµενα «παραδοσιακά» έργα µπορούν να έχουν τις κάτωθι
µορφές:
πιλοτικά έργα·
έργα επίδειξης·
έργα βέλτιστων πρακτικών·
ολοκληρωµένα έργα·
έργα τεχνικής βοήθειας·
έργα οικοδόµησης δυναµικού·
προπαρασκευαστικά έργα·
έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης·
οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη
των γενικών στόχων.
τα «προπαρασκευαστικά έργα» που ορίζονται κυρίως από την
Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη για να υποστηρίζουν
συγκεκριµένες ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της
περιβαλλοντικής ή κλιµατικής πολιτικής και νοµοθεσίας της Ένωσης.
τα «έργα τεχνικής βοήθειας» που παρέχουν, µέσω επιχορηγήσεων
για δράση, χρηµατοδοτική στήριξη για να βοηθηθούν οι αιτούντες να
καταρτίσουν ολοκληρωµένα έργα, και ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι
αυτά τα έργα συµµορφώνονται µε τον χρονισµό, τις τεχνικές και τις
οικονοµικές απαιτήσεις του προγράµµατος LIFE σε συντονισµό µε
τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, του Ταµείου Συνοχής, του
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Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας, µε σκοπό τη δηµιουργία
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων έργων, και την
υποστήριξη
της
χρησιµοποίησης
λύσεων,
µεθόδων
και
προσεγγίσεων που αναπτύσσονται βάσει του προγράµµατος LIFE.
τα «ολοκληρωµένα έργα» που υλοποιούν σε εκτεταµένη εδαφική
κλίµακα, ιδίως περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική
κλίµακα, στρατηγικές ή έργα για το περιβάλλον ή το κλίµα, κυρίως
στους τοµείς της φύσης, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων της
διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των υδάτων, των αποβλήτων,
του αέρα και του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και της
προσαρµογής σε αυτήν, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων και προωθείται ο συντονισµός µε τουλάχιστον
µία ακόµη σχετική ενωσιακή, εθνική ή ιδιωτική χρηµατοδοτική πηγή
και η ενεργοποίησή της, όπως απαιτείται από συγκεκριµένη
νοµοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίµα, τα οποία
αναπτύσσονται δυνάµει άλλων πράξεων της Ένωσης ή
αναπτύσσονται από τις αρχές κρατών µελών.
4. Επιλέξιµοι φορείς
Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µηκερδοσκοπικοί οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν πρόταση µόνοι τους
(coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός ή
περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως
συγχρηµατοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέµενη αξία στο
έργο, ενισχύοντας την υλοποίηση της πρότασης ή την προώθηση του
ιδιαίτερου χαρακτήρα, την ευρωπαϊκή διάσταση, τον αντίκτυπο και τη διάδοση
των αποτελεσµάτων του έργου. Ιδιαιτέρως λαµβάνονται υπόψη τα εξής, όσον
αφορά το χαρακτήρα των έργων και τη σύσταση ενός εταιρικού σχήµατος:
έργα διεθνικά που συµβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς
συνεργασίας για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
και την επίτευξη των κλιµατικών στόχων˙
συνέργειες φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, που
συµβάλλουν στη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του έργου˙
έργα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης,
εκπαιδευτικών
και
ερευνητικών
ιδρυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ΜΚΟ
και τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων.
5. Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα
240.811.337 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 184.141.337 εκ. ευρώ αφορούν
το υπο-πρόγραµµα για το περιβάλλον και τα 56.670.000 εκ. ευρώ αφορούν
το υπο-πρόγραµµα για το κλίµα.
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6. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων
Είδη έργων
Έργα Τεχνικής Βοήθειας
Ολοκληρωµένα Έργα
Παραδοσιακά Έργα
Μετριασµός της κλιµατικής
αλλαγής
Προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή
Κλιµατική διακυβέρνηση και
πληροφόρηση
Περιβάλλον και
αποδοτικότητα των πόρων
Φύση και Βιοποικιλότητα
Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
και πληροφόρηση
Προπαρασκευαστικά έργα

Ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων
15 Σεπτεµβρίου 2015
1 Οκτωβρίου 2015
15 Σεπτεµβρίου 2015
15 Σεπτεµβρίου 2015
15 Σεπτεµβρίου 2015
1 Οκτωβρίου 2015
7 Οκτωβρίου 2015
7 Οκτωβρίου 2015
30 Οκτωβρίου 2015

7. Περισσότερες πληροφορίες
Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά
τους στο Εθνικό Σηµείο Επαφής (national contact point):
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υπόψιν
κ.
Γιώργου
Πρωτόπαπα:
g.protopapas@prv.ypeka.gr,
τηλ.2105241903 & 913 και κ. ∆ηµήτρη Νιαβή: d.niavis@prv.ypeka.gr, τηλ.
2108089275).
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε
αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και
τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις
περιφέρειες).
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Λεωφ.Κηφισίας 241, Τ.Κ.14561 Κηφισιά
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ
Λουτρών 18, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς
5) ΠΕ∆ της Χώρας
6) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Επικεφαλής Συντονισµού ∆ικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
Επικεφαλής Κέντρων
11) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3.
Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και
∆ιοικητικής Υποστήριξης
4.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα &
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
5.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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