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LIFE European Programme for the Environment and Climate Action 2014-2020 

Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 

Κλίμα 2014-2020 

 

I. Πρόγραμμα LIFE γενικές πληροφορίες 
Το LIFE είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, για την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Η νομική βάση του LIFE είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 20131 (στο εξής 
«Κανονισμός LIFE»). 
Διαρθρώνεται σε δύο υποπρογράμματα:  
1. Υποπρόγραμμα: Περιβάλλον  
 LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων (LIFE Environment and Resource Efficiency)  
 LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα (LIFE Nature and Biodiversity)  
 LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Environmental Governance and 
Information)  
 
2. Υποπρόγραμμα : Δράση για το Κλίμα. 
 LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (LIFE Climate Change Mitigation - CCM)  
 LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (LIFE Climate Change Adaptation - CCA)  
 LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Climate Governance and Information - 
CGI)  
 

II. Συνολικός Προϋπολογισμός:  
3.457.000.000€ εκ των οποίων 75% (2.592.491.250€) γα το υποπρόγραμμα Περιβάλλον. 

 
III. Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων  2017 

 
Τομέας Προτεραιότητας Έναρξη  Λήξη υποβολής προτάσεων  

Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 28/6/2017 07/09/2017 (16:00 Brussels time) 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 28/6/2017 07/09/2017 (16:00 Brussels time) 
Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 28/6/2017 07/09/2017 (16:00 Brussels time) 
Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων 28/6/2017 12/09/2017 (16:00 Brussels time) 

Φύση και Βιοποικιλότητα 28/6/2017 14/09/2017 (16:00 Brussels time) 

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 
(LIFE Environmental Governance and Information) 

28/6/2017 
14/09/2017 (16:00 Brussels time) 

 
IV. Είδη «παραδοσιακών» έργων που μπορούν να υποβληθούν  

 Πιλοτικά έργα: έργα που εφαρμόζουν μια τεχνική ή μια μέθοδο η οποία δεν έχει εφαρμοστεί 
ούτε έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν ή αλλού, αποφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά 
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οφέλη σε σύγκριση με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, και μπορούν να εφαρμοσθούν 
μεταγενέστερα σε ευρύτερη κλίμακα σε παρόμοιες καταστάσεις. 

 Έργα επίδειξης: έργα τα οποία θέτουν σε εφαρμογή, δοκιμάζουν, αξιολογούν και διαδίδουν 
ενέργειες, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις που είναι καινούριες ή άγνωστες στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου έργου, όπως το γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, και οι 
οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν αλλού σε παρόμοιες περιστάσεις. 

 Έργα βέλτιστων πρακτικών: έργα που εφαρμόζουν κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές και 
τελευταίου τύπου τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο 
πλαίσιο του έργου. 

 Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης: έργα που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη της επικοινωνίας, της διάδοσης πληροφοριών και της αύξησης της ευαισθητοποίησης 
στους τομείς των υποπρογραμμάτων «Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα». 

 

Υποπρόγραμμα Τομέας Προτεραιότητας 
Επιλέξιμα είδη παραδοσιακών 

έργων 
 

Περιβάλλον 
 

Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων Έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα 

Φύση και Βιοποικιλότητα 
Έργα βέλτιστων πρακτικών και 
επίδειξης, πιλοτικά έργα 

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 
(LIFE Environmental Governance and 
Information) 

Έργα πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης 

Δράση για το Κλίμα 

Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 
Έργα βέλτιστων πρακτικών και 
επίδειξης, πιλοτικά έργα 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
Έργα βέλτιστων πρακτικών και 
επίδειξης, πιλοτικά έργα 

Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 
Έργα πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης 

 
V. Χρηματοδοτεί εμπορικά αξιοποιήσιμα έργα το Πρόγραμμα LIFE;  

ΝΑΙ, τέτοια έργα επιδιώκονται έντονα. 
 
VI. Μέγιστο ποσοστό ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης 
 Ιδιωτικοί φορείς: 60% 

 Δημόσιοι φορείς ως συντονιστές ή/και συνδικαιούχοι, το άθροισμα της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό του έργου πρέπει να ξεπερνά (κατά 2% τουλάχιστον) το 

άθροισμα του κόστους αμοιβών προσωπικού που δεν θεωρείται «πρόσθετο». 

 
VII. Βέλτιστος προϋπολογισμός 
Δεν υπάρχει προκαθορισμένο ελάχιστο μέγεθος των προϋπολογισμών έργου. Ενώ μεγάλα φιλόδοξα έργα 
(με συνολικό κόστος άνω των 5.000.000 ευρώ) έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, τα 
μικρά έργα (με συνολικό κόστος κάτω των 500.000 ευρώ) σπάνια έχουν τύχει χρηματοδότησης εξαιτίας 
του περιορισμένου αποτελέσματός τους και κατά συνέπεια της χαμηλής προστιθέμενης αξίας τους. 
 

VIII. Διάρκεια Έργου 
Η πρώτη δυνατή ημερομηνία έναρξης για τα έργα αυτά είναι η 1η Ιουλίου 2018. Τα περισσότερα έργα 
διαρκούν 2-5 έτη. 
 
IX. Επιλέξιμες δαπάνες  
Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά δαπάνες που προβλέπονται από το 
Άρθρο ΙΙ.19 των Γενικών Όρων του Υποδείγματος Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE (Model LIFE Grant 
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Agreement). Δεν έχει αναρτηθεί ακόμη αλλά από των προηγουμένων ετών  καθώς και τον 
οδηγό του προγράμματος προκύπτουν οι ακόλουθες.  
 
ΙΧ.1. Eligible direct costs (Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες) 
(α) Direct personal cost (Άμεσα έξοδα προσωπικού) 
Τα μισθολογικά έξοδα για προσωπικό δημοσίου φορέα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνον κατά το 
μέτρο που αφορούν δραστηριότητες υλοποίησης του έργου που ο σχετικός δημόσιος οργανισμός δεν θα 
είχε εκτελέσει αν δεν είχε αναληφθεί το έργο. Επιπλέον, το ποσό της συνεισφοράς των δημόσιων 
φορέων (με την ιδιότητα του συντονιστή δικαιούχου ή/και του συνδικαιούχου) στον προϋπολογισμό του 
έργου πρέπει να υπερβαίνει (κατά 2% τουλάχιστον) το σύνολο των μισθολογικών εξόδων που 
χρεώνονται στο έργο για προσωπικό που δεν θεωρείται «πρόσθετο». Ο ορισμός του κόστους για 
«πρόσθετο» προσωπικό περιλαμβάνει τις δαπάνες για το σύνολο του προσωπικού –μόνιμου ή 
προσωρινού– των δημόσιων φορέων του οποίου οι συμβάσεις ή οι ανανεώσεις συμβάσεων: 
- ξεκινούν ακριβώς ή μετά την ημερομηνία έναρξης του έργου, ή ακριβώς στην ημερομηνία ή μετά την 
ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης στην περίπτωση που η υπογραφή λαμβάνει χώρα 
πριν από την ημερομηνία έναρξης του έργου, και αναφέρουν συγκεκριμένα το έργο LIFE. 
 
(β) Costs of travel and related subsistence allowances (Έξοδα ταξειδίων και διαμονής) 
 
(γ) Depreciation costs and prototypes (δαπάνες αποσβέσεων και πρωτότυπα) 
Επιλέξιμη δαπάνη για το έργο αποτελούν μόνο οι αποσβέσεις, και η συγχρηματοδότηση της ΕΕ θα 
υπολογιστεί με βάση το ποσό αυτών. Το ποσό των αποσβέσεων περιορίζεται κατ' ανώτατο στο 25% του 
πραγματικού κόστους για υποδομές και στο 50% του πραγματικού κόστους για εξοπλισμό (δηλαδή ανά 
στοιχείο κόστους). Για τα πρωτότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι ίσες με τις πραγματικές δαπάνες, 
 
(δ) Costs of consumables and supplies/ Έξοδα γα αναλώσιμα 
 
(ε) Other costs / Άλλα έξοδα (δαπάνες για τραπεζικά έξοδα, τέλη συμμετοχής σε συνέδρια, 
κόστη ασφάλισης έξοδα ορκωτού λογιστή (Auditor costs) έξοδα μετάφρασης (Costs for 
translation), Υλικά διάδοσης (Dissemination materials Το κόστος τραπεζικής εγγύησης (bank 
guarantee) 
 
ΙΧ.2. Indirect costs -Overheads / Γενικά έξοδα ή έμμεσα έξοδα» 
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% για καθέναν από τους δικαιούχους 
 
ΙΧ.3. Δαπάνες για Ερευνητικές δραστηριότητες και υποδομές μεγάλου μεγέθους 

- Κύριο εργαλείο έρευνας της ΕΕ είναι το Ορίζοντας 2020. Εντούτοις είναι δυνατή η διεξαγωγή 
περιορισμένου βαθμού έρευνας στο πλαίσιο ενός έργου LIFE, με σκοπό τη βελτίωση και την 
ενίσχυση της γνώσης πάνω στην οποία στηρίζεται το έργο. Η έρευνα οφείλει να είναι αυστηρώς 
περιορισμένη και άμεσα σχετιζόμενη με τους στόχους τους έργου. 

- Τα έργα με αντικείμενο την κατασκευή μεγάλων υποδομών δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Προγράμματος LIFE και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμα. Ένα έργο 
θεωρείται ότι αφορά την κατασκευή μεγάλων υποδομών εφόσον το πραγματικό κόστος «μίας 
μονάδας υποδομής» ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Με τον όρο «μία μονάδα υποδομής» 
νοούνται όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στη φόρμα F4a και τα οποία εξασφαλίζουν φυσικά 
τη λειτουργικότητα της επένδυσης υποδομής (π.χ. για πράσινες γέφυρες τύπου ecoduct, εμπόδια, 
σημάνσεις, κ.λπ.). Το συγκεκριμένο ποσό δύναται κατ' εξαίρεση να ξεπεραστεί εφόσον στην 
πρόταση παρασχεθούν πλήρη τεχνολογικά αιτιολογικά στοιχεία που να καταδεικνύουν την 
αναγκαιότητα της υποδομής για τη διασφάλιση ουσιαστικής συμβολής στους στόχους των 
Άρθρων 10, 11 ή 12 του Κανονισμού LIFE. 


