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Ενημερωτικό Δελτίο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ 

Γενικά 

Το LIFE+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον της ΕΕ.  Υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων 
λύσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ και συμβάλλει στην εφαρμογή της 
κοινοτικής πολιτικής. 

 

Προτεραιότητες 

1. Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα με στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και 
νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας 
και των φυσικών οικοσυστημάτων και την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του 
δικτύου Natura 2000 συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων και θαλάσσιων ειδών.  

2. Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση για την εφαρμογή των στόχων του 6ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προτεραιότητας για 
τις κλιματικές αλλαγές, το περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα 
απόβλητα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και επίδειξη των καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής, 
τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων.  

3. Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών. 
Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Life+ πρέπει να είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, να 
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του Life+, να είναι τεχνικά και οικονομικά συναφή 
και εφικτά και να παρέχουν προστιθέμενη αξία.  

Επίσης τα έργα μπορεί να είναι: 

 έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης για την εφαρμογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καινοτόμα έργα, που σχετίζονται με τους κοινοτικούς 
περιβαλλοντικούς στόχους συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης 
τεχνικών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων, που συμμετέχουν στην 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.  

 έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων, που αφορούν την ευρεία, 
εναρμονισμένη, γενική και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών.  

Δικαιούχοι 

 Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, MKO).  

 

Χορηγία 

Το ποσοστό κοινοτικής οικονομικής στήριξης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων 
δαπανών.  Το υπόλοιπο 50% του έργου είναι απαραίτητο να καλυφθεί από την κοινοπραξία είτε σε 
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μορφή χρηματικής συνεισφοράς είτε σε μορφή εργασιακού χρόνου προς υλοποίηση του έργου.  Η 
χορηγία από την ΕΕ συνήθως ξεπερνά το €1 εκ. 

 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του Life+, για τη χρονική περίοδο 2007-2013, 
ανέρχεται σε 2.143 δισ. ευρώ. Τουλάχιστον 50% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης 
στο πλαίσιο έργων, χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας. Για τις 
επιδοτήσεις δράσης το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων 
δαπανών ενώ για οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας μπορεί να φθάσει μέχρι 75%. 
 
Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα διεθνικά έργα όταν η διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για την 
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος ειδικότερα στην περίπτωση της συντήρησης των ειδών. 
 

Χρονική Διάρκεια 

Τα περισσότερα έργα του προγράμματος Life+ διαρκούν από 2-5 χρόνια. 

 

Προθεσμίες 

Οι προτάσεις για τα έργα θα πρέπει να επικυρώνονται και να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, την αρμόδια αρχή για το Πρόγραμμα, 
μέχρι την Τρίτη 25.6.2013.  Οι προτάσεις έργων θα διαβιβάζονται μέσω επιγραμμικής εφαρμογής 
“eProposal” στην εθνική αρχή και κατόπιν θα υποβάλλονται μέσω επιγραμμικής εφαρμογής  “eProposal” 
από την εθνική αρχή στην Επιτροπή.  Η υλοποίηση των προτάσεων που θα εγκριθούν αναμένεται να 
αρχίσει τον Ιούνιο του 2014. 

 

Διαδικτυακός τόπος της ΕΕ για το πρόγραμμα LIFE+ 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm 
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