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Ένα νέο πρόγραμμα LIFE
Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια, €3,4 δισ. και 4.170 έργα 
LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον συνεχίζει 
να συγχρηματοδοτεί προγράμματα δράσης για την προστασία της 
φύσης, το περιβάλλον και το κλίμα.

Ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα 
Ο προϋπολογισμός LIFE για την περίοδο 2014-2020 είναι μεγαλύ-
τερος από ποτέ: €3,46 δισ. ευρώ. 

Ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται  
Εκτός από τα παραδοσιακά έργα LIFE, τώρα υπάρχουν τέσσερις νέοι 
τύποι έργων (ολοκληρωμένα, τεχνικής βοήθειας, ανάπτυξης ικανο-
τήτων, προπαρασκευαστικά), καθώς και δύο χρηματοδοτικά μέσα 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου, Μέσο Ιδιωτικής 
Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση ). 

Λάβετε μέρος - υποβάλετε μια πρόταση LIFE! 
Κάθε χρόνο γίνεται μια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα LIFE; 
Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι εγκατε-
στημένος στην ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα 
LIFE υποβάλλοντας πρόταση ως συντονιστής δικαιούχος ή ως 
συμπράττων δικαιούχος. Μπορείτε να είστε συντονιστής δικαιούχος 
αν είστε εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ, μόνον εφόσον η χώρα σας 
έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την ΕΕ (βλ. άρθρο 5 του Κανο-
νισμού LIFE). Τα νομικά πρόσωπα εκτός της ΕΕ μπορούν να είναι 
συμπράττοντες δικαιούχοι μόνο εάν ο συντονιστής δικαιούχος έχει 
την έδρα του εντός της ΕΕ και οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι 
υπεύθυνα και οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός ΕΕ είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη των περιβαλλοντικών / κλιματικών στόχων της ΕΕ 
και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της ΕΕ (βλ. άρθρο 6). 

Πού θα πάνε τα χρήματα LIFE;
Από τα €3,46 δισ. ευρώ που διατίθενται για το LIFE, €2,59 δισ. 
ευρώ θα διατεθούν για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» και €0,86 
δισ. για το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα». Τουλάχιστον €2,8 
δισ. (81% του συνολικού προϋπολογισμού) προορίζονται για έργα 
LIFE χρηματοδοτούμενα μέσω επιδοτήσεων δράσης ή καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων. Περίπου €0,7 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιη-
θούν για ολοκληρωμένα έργα. Τουλάχιστον το 55% των πόρων του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιδοτήσεων δράσης στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Περι-
βάλλον» θα χρησιμοποιηθούν για έργα υποστήριξης της προστασίας 
της φύσης και της βιοποικιλότητας. Ένα ποσό €0,62 δισ. κατά ανώτατο 
όριο θα χρησιμοποιηθεί απευθείας από τη Γενική Διεύθυνση για το 
Περιβάλλον και τη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα για την 
εκπόνηση πολιτικών και για επιδοτήσεις για τις δαπάνες λειτουργίας.

Τα διαθέσιμα ποσά για κάθε ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
για την περίοδο 2014-2017, καθορίζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας. Ενδεικτικές ετήσιες χορηγήσεις πόρων για κάθε Κράτος 
Μέλος θα συνεχίσουν να παρέχονται για όλους τους τύπους έργων 
(εκτός των ολοκληρωμένων) που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον» μέχρι το 2017, ενώ μετά από αυτή 
τη χρονολογία η επιλογή θα βασίζεται στην απόδοση. 

Ποιος διαχειρίζεται το LIFE;
Το πρόγραμμα LIFE διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλο-
ντος και ΓΔ Δράσης για το Κλίμα). Η Επιτροπή έχει αναθέσει την υλοποίηση 
πολλών συνιστωσών του προγράμματος LIFE στον Εκτελεστικό Οργα-
νισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME). Εξωτερικές 
ομάδες επιλογής, παρακολούθησης και επικοινωνίας συνδράμουν την 
Επιτροπή και τον EASME. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαχει-
ρίζεται τα δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα (ΜΧΦΚ και ΙΧΕΑ).

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το LIFE;
Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του LIFE:  
http://ec.europa.eu/life

Ανακαλύψτε τα έργα LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Ανακαλύψτε το LIFE σε κάθε χώρα:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Διαβάστε τον Κανονισμό LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Διαβάστε το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Επικοινωνήστε με το δικό σας Εθνικό Σημείο Επαφής: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Επικοινωνήστε με τον EASME:  
easme-life@ec.europa.eu

Επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό 
μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

περιβάλλον και την κλιματική δράση, που 
παρέχει στήριξη ύψους €3,46 δισ. την 

περίοδο 2014-2020.

ec.europa.eu/life
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Τα δύο υποπρογράμματα του LIFE:
Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα

Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιό-
τητας:  

Ο τομέας τομέας προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα 
Πόρων θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα παρουσιάσει βέλτιστες 
πρακτικές, λύσεις και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σε περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις, και θα βελτιώσει τη σχετική βάση γνώσεων.

Ο τομέας προτεραιότητας Φύση και Βιοποικιλότητα θα αναπτύξει, 
θα δοκιμάσει και θα παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές, λύσεις και 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
και την υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα, και θα βελτιώσει τη σχετική βάση γνώσεων.

Ο τομέας προτεραιότητας Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 
Πληροφόρηση θα προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλο-
ντικά θέματα, θα υποστηρίξει την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη 
διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και θα προωθήσει τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με τη διεύρυνση της 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών.

.

Τα έργα τεχνικής βοήθειας παρέχουν επιδοτήσεις δράσης με 
σκοπό να βοηθήσουν τους αιτούντες στην εκπόνηση ολοκληρω-
μένων έργων. Ποσοστό MCR = 60%. 

Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων παρέχουν επιχορηγήσεις δράσης 
που θα επιτρέψουν στα Κράτη-Μέλη να συμμετέχουν πιο αποτελε-
σματικά στο πρόγραμμα LIFE. Ποσοστό MCR = 100%.

Τα προπαρασκευαστικά έργα υποστηρίζουν συγκεκριμένες ανάγκες 
για την εκπόνηση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιμα-
τικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης. Ποσοστό MCR = 60%. 

Οι λειτουργικές επιχορηγήσεις στηρίζουν τις λειτουργικές και 
διοικητικές δαπάνες των μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης 
για το κλίμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοστό MCR = 70%.

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF) 
είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα παρέχει ευκαιρίες χρημα-
τοδότησης με τη μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου 
για πιλοτικά έργα που παράγουν έσοδα ή εξοικονομούν κόστος και τα 
οποία προάγουν τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμ-
βανομένων των έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Το Μέσο Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή 
Απόδοση (PF4EE) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα 
παρέχει δάνεια για επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης στα 
οποία δίνεται προτεραιότητα από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την 
Ενεργειακή Απόδοση.

Ένα διευρυμένο φάσμα έργων LIFE
Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη επιτυχία του προγράμματος LIFE 
βασίζεται στα «παραδοσιακά» έργα LIFE για τη Φύση, τη Βιοποικιλό-
τητα, το Περιβάλλον και την Πληροφόρηση. Αυτά τα έργα βέλτιστων 
πρακτικών, επίδειξης, πιλοτικά, καθώς και έργα πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης συνεχίζουν, αλλά συνοδεύονται πλέον από ένα 
εντελώς νέο υποπρόγραμμα δράσης για το κλίμα: τέσσερις νέοι τύποι 
έργων (ολοκληρωμένα, τεχνικής βοήθειας, ανάπτυξης ικανοτήτων, 
προπαρασκευαστικά) και δύο χρηματοδοτικά μέσα (μηχανισμός 
χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου -ΜΧΦΚ, ιδιωτική χρηματοδότηση 
για ενεργειακή απόδοση-ΙΧΕΑ).

Τα έργα βέλτιστων πρακτικών εφαρμόζουν κατάλληλες, οικονομικά 
αποδοτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, μεθόδους και προσεγγίσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου.

Τα έργα επίδειξης θέτουν σε εφαρμογή, δοκιμάζουν, αξιολογούν και 
διαδίδουν δράσεις, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες είναι νέες 
ή άγνωστες σε σχέση με το συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου, όπως 
το γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, και αυτό θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί και αλλού σε παρόμοιες περιστάσεις.

Τα πιλοτικά έργα εφαρμόζουν μια τεχνική ή μέθοδο που δεν έχει 
εφαρμοστεί ούτε έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν ή κάπου αλλού, η 
οποία προσφέρει πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα 
σε σύγκριση με υφιστάμενες πρακτικές και αυτό μπορεί στη συνέχεια 
να εφαρμοστεί σε ευρύτερη κλίμακα σε παρόμοιες καταστάσεις.

Τα έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης 
υποστηρίζουν την επικοινωνία, τη διάδοση πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης (MCR) για αυτούς του 
τέσσερις τύπους έργων είναι 60% για την περίοδο 2014-2017 και 
55% για την περίοδο 2018-2020. Τα έργα LIFE Φύση και Βιοποικι-
λότητα, ωστόσο, έχουν ποσοστό MCR 60% για ολόκληρη την περίοδο 
2014-2020, και έως 75% αν αφορούν απειλούμενα είδη ή οικότο-
πους πρώτης προτεραιότητας.

Τα ολοκληρωμένα έργα εφαρμόζουν σε μεγάλη γεωγραφική κλίμακα 
(περιφερειακή, πολύ-περιφερειακή, εθνική, διεθνική) περιβαλλοντικά 
ή κλιματικά έργα ή στρατηγικές που απαιτούνται από συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές ή κλιματικές νομοθεσίες της Ένωσης, κυρίως στους 
τομείς της φύσης, των υδάτων, των απόβλητων, καθώς και του μετρι-
ασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή. Διασφαλίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 
και προωθούν τον συντονισμό με και την κινητοποίηση τουλάχιστον 
μιας ακόμα σχετικής πηγής χρηματοδότησης της Ένωσης ή εθνικής ή 
ιδιωτικής. Ποσοστό MCR = 60%.

Το υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα έχει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

Ο τομέας προτεραιότητας Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 
θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
κυρίως με τη συμβολή στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών 
πολιτικών και νομοθεσίας, με τη βελτίωση της βάσης γνώσεων, την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη 
και την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και 
μέσων.

Ο τομέας προτεραιότητας Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
θα στηρίξει τις προσπάθειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας 
στην κλιματική αλλαγή, ιδίως με τη συμβολή στην υλοποίηση και 
την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και νομοθεσίας, με τη βελτίωση 
της βάσης γνώσεων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, 
καθώς και την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστη-
μάτων, μεθόδων και μέσων.

Ο τομέας προτεραιότητας Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφό-
ρηση θα προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλίματος, θα 
υποστηρίξει την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφο-
ριών για το κλίμα, θα προωθήσει την πιο αποτελεσματική συμμόρ-
φωση στη νομοθεσία για το κλίμα και τη βελτίωση της κλιματικής 
διακυβέρνησης με διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
μερών.
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