Τα Νέα της Greek LIFE Task Force
LIFE14 CAP/GR/000003 - GR LTF
Συμμετέχουμε στην Έκθεση
Verde Tec, 2-5 Μαρτίου
2017, στο MEC Παιανίας

Το Έργο Greek LIFE Task Force (GR LTF) εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Capacity Building.
Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα διαρκέσει 40 μήνες, με συντονιστή δικαιούχο το
Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) και συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ).
Το Έργο συντονίζεται από τον κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, σε συνεργασία με τρεις συντονιστές που υπάγονται στο ΥΠΕΝ
και πλαισιώνεται από μια έμπειρη ομάδα. Συγκεκριμένα, η GR LTF εδρεύει στα γραφεία
του ΠΤ, στην Κηφισιά και αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες στους τομείς περιβάλλοντος, φύσης/βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης δεδομένων/GIS και επικοινωνίας για το περιβάλλον.

Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα υποβολής
Προτάσεων στην Πρόσκληση LIFE 2017

Η GR LTF παρέχει υποστήριξη στην προετοιμασία προτάσεων, καθώς και τεχνική βοήθεια
στους ενδιαφερομένους, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, προωθεί τη δικτύωση
και τη διασύνδεση των έργων με φορείς εθνικής πολιτικής και ενισχύει τα Εθνικά Σημεία
Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον (ΠT) και τη Δράση για το Κλίμα (ΥΠΕΝ).
Σκοπός της είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE.
Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE, 25/07/16
Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE
Δράση δικτύωσης χωρών της ΕΕ για το Πρόγραμμα LIFE, Βουδαπέστη, 22-23/11/16

Βρείτε μας στα social media

Διημερίδα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων 2014-2020, Κομοτηνή, 29-30/11/16
Δράση δικτύωσης χωρών της ΕΕ για το Πρόγραμμα LIFE, Ζάγκρεμπ, 08-09/12/16

Επισκεφθείτε το site μας
www.lifetaskforce.gr

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα Προπαρασκευαστικά Έργα LIFE για το ESC
Συνάντηση πλατφόρμας ολοκληρωμένων έργων LIFE, Φινλανδία, 08-09/02/17
Ενημέρωση για την αξιολόγηση προτάσεων LIFE - Πρόσκληση 2016

Η Υλοποίηση του Έργου “LIFE RE-WEEE
βρίσκεται στην πιο σημαντική φάση μέχρι σήμερα
“LIFE 14 ENV/GR/000858”

Eκπρόσωποι της ομάδας του LIFE REWEEE παρευρέθηκαν σε πλήθος συνεδρίων το καλοκαίρι του 2016

Τα 2 πρώτα Φόρουμ Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2016 με μεγάλη επιτυχία ενώ
συμμετείχαν άνω των 200 ατόμων από 80
διαφορετικούς φορείς

Συνεργαζόμενοι Εταίροι:

Το Έργο LIFE REWEEE αποσκοπεί
στην πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός θα λειτουργήσουν για
πρώτη φορά στην Ελλάδα 2 Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης
(ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Βασική δραστηριότητα
των Κέντρων θα είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την
κατάστασή τους, με σκοπό να
ακολουθήσει προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.
H Έναρξη Υλοποίησης των 2
πρώτων Κέντρων Διαλογής και
Ταξινόμησης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βρίσκεται σε
τελικό στάδιο.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, η «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν όλοι οι Δήμοι των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να διεκδικήσουν
τη λειτουργία των πρώτων 2 ΚΔΤ στην
Ελλάδα στο Δήμο τους.

Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από
τους Κ. Ξύδη και Κ. Σωτηρόπουλο στο
τηλ. 210 5241903 (Eσωτ. 119, 130) και
στα Εmail: Gxydis@prasinotameio.gr
και Asotiropoulos@prasinotameio.gr.
Απευθείας ενημέρωση υπάρχει και
μέσα από το Facebook και το Twitter
στους αντίστοιχους λογαριασμούς του
Πράσινου Ταμείου.

