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2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE για το 2018-2020
Το 2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των Εθνικών Σημείων Επαφής από τα κράτη μέλη. Στο νέο πολυετές έγιναν αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της μεσοπρόθεσμης
έκθεσης αξιολόγησης του LIFE, που σχετίζονται κυρίως με την απλούστευση της αίτησης (υποβολή σε 2 στάδια) και των
εκθέσεων, την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των έργων και τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής. Περισσότερα

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων παραδοσιακών έργων LIFE 2017
Στην πρόσκληση LIFE 2017 υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις με Έλληνες εταίρους και 47 αιτήσεις με Έλληνες συντονιστές, σε σύνολο
631 προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, για την Ελλάδα κατατέθηκαν 71 προτάσεις στο Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον
και 13 προτάσεις στο Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα. Περισσότερα. Τα αποτελέσματα, καθώς και η νέα Πρόσκληση LIFE
αναμένονται να ανακοινωθούν την άνοιξη του 2018. Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας www.lifetaskforce.gr!

Έγκριση του πρώτου Ολοκληρωμένου Έργου LIFE - IP 4 NATURA για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα
στην Ελλάδα, ύψους 17 εκ. ευρώ για το 2018-2025
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Έργο LIFE IP 4 NATURA που υπέβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) σε συνεργασία με 9 εταίρους (εκ των οποίων και το Πράσινο Ταμείο)
και τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των
οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.» Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με
το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000. Περισσότερα

Έγκριση 12 έργων LIFE για την Ελλάδα στην Πρόσκληση 2016
12 προτάσεις εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2016 για
την Ελλάδα, με συνολικό ποσό ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για τους Έλληνες εταίρους € 8.503.648,00. Ειδικότερα, 6 προτάσεις είχαν Έλληνα συντονιστή και 6 προτάσεις υποβλήθηκαν με εγχώριους εταίρους στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα (3
προτάσεις), Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (5 προτάσεις), Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (1 πρόταση), Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (2 προτάσεις) και Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής (1 πρόταση). Περισσότερα

Έργο LIFE του Μήνα
Από τις αρχές Νοεμβρίου 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.
Ενημερωθείτε για το πρώτο έργο, το LIFE+ AdaptFor και μείνετε συντονισμένοι κάθε μήνα!

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

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και Σεμινάρια Συγγραφής Προτάσεων LIFE σε όλη την Ελλάδα
Το 2017 η ομάδα μας πραγματοποίησε ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια συγγραφής LIFE σε 7 πόλεις, με 742 και 272
συμμετέχοντες αντίστοιχα. Βρείτε εδώ τις παρουσιάσεις των ενημερωτικών εκδηλώσεων και μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας, καθώς το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 2018 σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας αλλά και η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων μέσω του καναλιού μας στο YouTube!

Γραφτείτε στο κανάλι μας LIFE Task Force!

Ακολουθείστε μας στα social media!

Tο Πρώτο Κέντρο Διαλογής και Ταξινόμησης Αποβλήτων ΑΗΗΕ
(ΚΔΤ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη επιλεγεί
από το Πράσινο Ταμείο

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου χαιρετίζει τις εργασίες του 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 10
Μαρτίου 2017 στην έδρα του Πράσινου
Ταμείου.

Το Έργο LIFE REWEEE συνεχίζει
την υλοποίησή του. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
αντικείμενο την ανάδειξη των
Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν πιλοτικά τα 2 πρώτα
ΚΔΤ στις Περιφέρειες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας, έληξε και
ανέδειξε πρώτο τον Δήμο Ωραιοκάστρου για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Η σχετική απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Το 4ο Φόρουμ Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στην
έδρα του Πράσινου Ταμείου με πλήθος
κόσμου και επισήμων να παρευρίσκεται σε αυτό. Το Φόρουμ διοργανώθηκε
από τον Ε.Ο.ΑΝ σε συνεργασία με το
Πράσινο Ταμείο και τους υπόλοιπους
εταίρους του έργου LIFE RE-WEEE και
ήταν αφιερωμένο στην πρόληψη των
αποβλήτων. Σε αυτό, παρευρέθηκε και
ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κος Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος τόνισε τη σημασία της
πρόληψης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Το Φόρουμ διοργανώθηκε στο

Στην αμέσως επόμενη φάση, το
Πράσινο Ταμείο θα εξοπλίσει
πλήρως με μηχανήματα και αναλώσιμα, το ΚΔΤ του Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ομιλία εκπροσώπου του Πράσινου Ταμείου σχετικά με τη χρηματοδότηση του
έργου LIFE – REWEEE από το Πράσινο
Ταμείο στο πλαίσιο του 5ου Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Συνεργαζόμενοι Εταίροι:

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας
για την μείωση των αποβλήτων.
Απευθείας ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο έργο LIFE REWEEE μπορείτε να βρείτε στους λογαριασμούς μας στο Facebook και το
Twitter .

