
Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE 

Το Πράσινο Ταμείο υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος 1 έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), 
ως συνδικαιούχος 2 εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει 
στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, 
το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε 3 παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE 
GRECABAT). Περισσότερα 

Πρόσκληση LIFE 2019 - Υποβολή προτάσεων στο Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα  

Συνεχίζονται οι υποβολές προτάσεων στο Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα για την Πρόσκληση LIFE 2019 έως την Πέμπτη 
12 Σεπτεμβρίου 2019. Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τους μεταφρασμένους οδηγούς αίτησης και αξιολόγησης προτάσεων. 

Πρόσκληση LIFE 2019: Υποβολή συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα - Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον 
H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης 
LIFE 2019 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 37 συνοπτικά υπομνήματα υποβλήθηκαν με  Έλληνα φορέα ως συντονιστή (15 στο Περι-
βάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, 9 στη Φύση & Βιοποικιλότητα και 13 στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση). 
Επιπλέον, υποβλήθηκαν 52 συνοπτικά υπομνήματα με συντονιστή δικαιούχο από άλλες χώρες στις οποίες συμμετέχουν 
Έλληνες εταίροι (32 στο Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, 9 στη Φύση και Βιοποικιλότητα και 11 στην Περιβαλλοντική 
Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση). Περισσότερα 

Έργο LIFE του Μήνα 

Από τον Νοέμβριο 2017 δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα μας η ενότητα «Έργο LIFE του Μήνα» με σκοπό την παρουσίαση της 
ταυτότητας, των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων ενός τρέχοντος ή ολοκληρωμένου έργου LIFE στις αρχές κάθε μήνα. 
Στην συγκεκριμένη ενότητα είναι αναρτημένα 20 έργα LIFE διαθέσιμα στα ελληνικά και αγγλικά. Μείνετε συντονισμένοι κάθε 
μήνα! Περισσότερα 

Πρόσκληση LIFE 2019 - Παρουσιάσεις εκδηλώσεων της Greek LIFE Task Force 

Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τις παρουσιάσεις των ενημερωτικών ημερίδων για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση LIFE 2019 που 
διοργανώσαμε τον Απρίλιο 2019 στη Θεσσαλονίκη (05/04), την Αθήνα (12/04) και τα Χανιά (19/04). Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί 
οι παρουσιάσεις της θεματικής διημερίδας «LIFE και Πόλεις» (10-11/04) στην οποία συμμετείχαν 30 τρέχοντα και ολοκληρωμέ-
να έργα LIFE.  

Βίντεο για το Πρόγραμμα LIFE και καλών πρακτικών έργων LIFE 

Στο πλαίσιο του έργου μας, δημιουργήθηκε 1 βίντεο και ένα σύντομο διαφημιστικό spot με τα κύρια χαρακτηριστικά και σημεία 
του Προγράμματος LIFΕ, καθώς και 3 βίντεο καλών πρακτικών τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων για το Περιβάλλον και Απο-
δοτικότητα Πόρων, τη Φύση & Βιοποικιλότητα και τη Δράση για το Κλίμα αντίστοιχα. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στα ελληνικά 
και αγγλικά στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο YouTube. 

Πλατφόρμα υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου μας για να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας 
στους δυνητικούς δικαιούχους και στους εμπλεκόμενους φορείς για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους χρήστες ανταλλαγής ιδεών, πρόσβασης σε πληροφορίες για το Πρόγραμμα LIFE, εκπαιδευτικό υλικό, εύρεση πιθανών 
συνεργατών και εγγραφής σε ηλεκτρονικές λίστες μηνυμάτων. Επισκεφθείτε την! http://support.lifetaskforce.gr 

 

Γραφτείτε στο κανάλι μας LIFE Task Force!                                                                 Ακολουθείστε μας στα social media!                                               

 

 
 

    Τα Νέα της Greek LIFE Task Force 

    LIFE14 CAP/GR/000003 - GR LTF 
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