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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 

 Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την 
κλιματική δράση.  

 Το LIFE δοκιμάζεται με επιτυχία από το 1992 

 Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται έργα 
με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη 

 Το LIFE παρέχει μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη και 
ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων, 
βελτιώνοντας και επιταχύνοντας τις αλλαγές.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE  

 Συμβολή σε στροφή προς οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2, 
στην προστασία και βελτίωση ποιότητας περιβάλλοντος, και 
στην ανάσχεση και αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας 
(Incl. natura2000 και αντιμετώπιση υποβάθμισης 
οικοσυστημάτων) 

 Βελτίωση, υλοποίηση & επιβολή περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης  

 Βελτίωση περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε 
όλα τα επίπεδα 

 Υποστήριξη υλοποίησης 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος 
Δράσης  
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LIFE - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  Δικαιούχοι – Δημόσιοι Φορείς, ΜΜΕ, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας του κλίματος. Ο 
συντονιστής δικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ. Oι συνδικαιούχοι 
μπορούν να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ (εδάφη στα οποία ισχύει 
η Ευρωπαϊκή Συνθήκη) 

 Έμφαση στη δυνατότητα αναπαραγωγής/μεταφοράς, στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και στην προστιθέμενη αξία για 
την ΕΕ των αποτελεσμάτων του έργου 

 Δεν επικεντρώνεται στην έρευνα (       H2020) 

 Δεν χρηματοδοτεί μεγάλες υποδομές - δεν επικεντρώνεται σε 
θέματα αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης (      διαρθρωτικά 
ταμεία) 

 Υποστήριξη και παρακολούθηση: Από την Αναθέτουσα Αρχή 
(EASME ή Επιτροπή) και την Ομάδα Εξωτερικής Παρακολούθησης 
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Δομή Προγράμματος LIFE 

Δημιουργία δύο υπο-προγραμμάτων για 
το 2014-2020 

 Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» 

 Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» 
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LIFE 2014-2020 – Τομείς Προτεραιότητας  

Υπό-πρόγραμμα Περιβάλλον 

 Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων (ENV)  

 Φύση & Βιοποικιλότητα (NAT, BIO)  

 Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 
(GIE)  

Υπό-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα  

 Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (CMM) 

 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (CCA)  

 Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (GIC) 
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LIFE 2014-2020 – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον 

Κάθε ένας από τους τομείς προτεραιοτήτων καλύπτει 
διάφορες θεματικές προτεραιότητες (Thematic 
Priorities) που καθορίζονται στο παράρτημα III του 
κανονισμού LIFE.  

 

Επιπλέον, το παρόν πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
για την περίοδο 2014-2017 καθορίζει τα θέματα 
έργων (Project Topics) που υλοποιούν τις 
θεματικές προτεραιότητες. 
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LIFE 2017-2020 – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον 

Τομέας προτεραιότητας: Περιβάλλον και Αποδοτικότητα 
των Πόρων καλύπτει θεματικές προτεραιότητες 
σχετικά: 

1. Νερό, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

2. Απόβλητα 

3. Αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του 
εδάφους και των δασών, πράσινη και κυκλική οικονομία 

4. Περιβάλλον και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
χημικών ουσιών και των θορύβων 

5. Ποιότητα του αέρα και τις εκπομπές, 
συμπεριλαμβανομένου του αστικού περιβάλλοντος 
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LIFE 2017-2020 – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον 

Τομέας προτεραιότητας: Φύση και Βιοποικιλότητα 
καλύπτει θεματικές προτεραιότητες σχετικά: 

 

1. Τη φύση: δραστηριότητες για την εφαρμογή των 
οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (Διατήρηση φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας) και 
2009/147/ΕΚ (Διατήρηση των άγριων πτηνών) 

2. Bιοποικιλότητα: δραστηριότητες για την εφαρμογή της 
ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα έως το 
2020 
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LIFE 2017-2020 – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον 

Τομέας προτεραιότητας: Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση 
και Πληροφόρηση καλύπτει θεματικές προτεραιότητες 
σχετικά: 

α) εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 7ου 
προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης· 

β) δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής 
διαδικασίας καθώς και μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης 
σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και 
με σκοπό να στηριχθούν τα συστήματα πληροφόρησης και 
τα εργαλεία του αντίστοιχου τομέα σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης. 
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Υποπρόγραμμα Κλιματικής Δράσης 

Δεν προβλέπονται θεματικές προτεραιότητες (thematic priorities) ούτε 
θέματα έργων (project topics), ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες 
πολιτικές προτεραιότητες για κάθε τομέα προτεραιότητας 
(Guidelines) Οι προτάσεις  που θα υποβληθούν αναμένεται να 
σχετίζονται με τα εξής 

 Στήριξη υλοποίησης στρατηγικών προσαρμογής συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών εκτιμήσεων ευπάθειας με επίκεντρο τις ιδιαίτερα ευπαθείς περιοχές.  

 Στήριξη για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η 
στήριξη για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων (πόλεις η περιφέρειες –
πρότυπα) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια ή τους στόχους του χάρτη πορείας 2050 

 Επίδειξη στρατηγικών χαμηλών εκπομπών CO2 ή σχεδίων διαχείρισης 
χρήσης της γης (σειρά μέτρων για μείωση εκπομπών και αποδοτικότητα 
πόρων και αξιοποίηση μέτρων ενθάρρυνσης της αλλαγής συμπεριφοράς). 
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Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής  

 Πολιτικές Προτεραιότητες για το 2017: 

 Ενεργοβόρες βιομηχανίες 

 Αντικατάσταση των ουσιών που καταστρέφουν 
τη στιβάδα του όζοντος 

 Χρήση γης, αλλαγή της χρήσης γης και 
δασοκομία (LULUCF) 
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Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
 

Πολιτικές Προτεραιότητες για το 2017: 

 

Το LIFE θα δώσει προτεραιότητα σε έργα που αφορούν 
βασικά διατομεακά, διαπεριφερειακά ή/και 
διασυνοριακά ζητήματα. Θα ενθαρρυνθούν έργα με 
δυνατότητα επίδειξης (demonstration) και δυνατότητα 
μεταφοράς (transferability) όπως πράσινες υποδομές 
και προσεγγίσεις προσαρμογής που βασίζονται στο 
οικοσύστημα και έργα που στοχεύουν στην προώθηση 
καινοτόμων λύσεων προσαρμογής. 
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Πολιτικές Προτεραιότητες για το 2017: 

 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει την προσαρμογή  ιδίως στους 

ακόλουθους ευάλωτους τομείς: 

 Διασυνοριακή διαχείριση πλημμυρών 

 Διασυνοριακή παράκτια διαχείριση 

 Ενσωμάτωση της προσαρμογής στον αστικό σχεδιασμό της 
χρήσης γης, τη διαμόρφωση των κτιρίων και τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων 

 Βιώσιμοι και ανθεκτικοί τομείς γεωργίας, δασοκομίας και 
τουρισμού 

 Βιώσιμη διαχείριση νερού,  καταπολέμηση της απερήμωσης και 
των δασικών πυρκαγιών σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία 

 Εκτιμήσεις ευπάθειας και στρατηγικές προσαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών διασυνοριακής φύσης  
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Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Πολιτικές Προτεραιότητες για το 2017: 
 
 Οι προτάσεις έργων που επικεντρώνονται στην αστική 

προσαρμογή (urban adaptation) ενθαρρύνονται επίσης 
για την πρόσκληση του 2017. 
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Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

Πολιτικές Προτεραιότητες για το 2017: 

Κλιματική διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων ενθαρρύνονται ιδιαίτερα, όχι 
αποκλειστικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Οι ακόλουθες πολιτικές 
προτεραιότητες ενθαρρύνονται: 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για το κλίμα και την ενέργεια 

του 2030 ή / και των στρατηγικών στα μέσα του αιώνα 

 Αξιολόγηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (EU ETS) 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων, ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών και της αλυσίδας 
διανομής εξοπλισμού των φθοριούχων αερίων 

 Έργα που ενισχύουν την ενδυνάμωση των καταναλωτών για να επωφεληθούν 
από την πραγματική εξοικονόμηση καυσίμων στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και 
να επιτρέψουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις 
αγοράς για αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων. 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση της πολιτικής για το 
κλίμα 
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Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

Πολιτικές Προτεραιότητες για το 2017: 
 Βέλτιστες πρακτικές και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για 

την αντιμετώπιση των αναγκών προσαρμογής 

 Ενθάρρυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς σε τοπικό ή 
(διαπεριφερειακό) επίπεδο, ενσωμάτωση δράσεων μείωσης των 
εκπομπών και αποδοτικότητας των πόρων 
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LIFE 2014-2020 - Structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Programme 
€3,456.7 (2014-2020) 

 

Sub-programme for 

Climate Action 

 

€864.2  
(25% of LIFE 

budget) 

 

Climate Change 

Mitigation 

Climate Change 

Adaptation 

Information & 

Governance 

 

Sub-programme for 

Environment 

€2,592.5  
(75% of LIFE 

budget) 
Nature & 

Biodiversity 

Environment & 

Resource Efficiency 

Information & 

Governance 

€1,155 min  
(55% of ENV 

Sub-progrm) 
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LIFE 2014-2020 Προϋπολογισμός 

Συνολικός προϋπολογισμός €3,5 δισ.  

 Για έργα από επιχορηγήσεις δράσης και από 
χρηματοδοτικά μέσα: €2,8 δισ. (81% του συνόλου)  

 Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον €2,1 δισ. για έργα  

 Φύση & Βιοποικιλότητα περιλαμβανομένων σχετικών 
έργων διακυβέρνησης και πληροφόρησης €1,22 δισ. 
(>55% του υπο-προγράμματος Περιβάλλον μείον 
χρηματοδοτικά εργαλεία)  

 Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα €0,69 δισ. για 
έργα  

 Λειτουργικές επιχορηγήσεις για ΜΚΟ σχετικές με το 
περιβάλλον και το κλίμα €63 εκατ.  
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LIFE Προϋπολογισμός 2017 

 

 

21 

Area Budget 17 (€ 

Mil.) 

Budget 16 (€ 

Mil.) 

~ % 

CLIMATE €52.1 € 47.4 + 10% 

ENV-RE € 83 € 75.5 + 10% 

NAT € 101.9 € 97.5 + 5% 

GIE € 16.9 € 19 - 12% 

IPCs 1st Ph. - - - 

IPCs 2nd Ph. € 30 € 16 + 47% 

IPEs 1st Ph. - - - 

IPEs 2nd Ph. € 86 € 80 +7% 

TAs € 0.3 € 0.16 + 47% 

PAs € 2.1 € 1.9 +10% 



ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2014-2017 ΚΑΙ 2018-2020 

Δύο Πολυετή Προγράμματα ορίζουν: 

1. Την κατανομή κεφαλαίων μεταξύ τομέων προτεραιότητας 
και μεταξύ διάφορων τύπων χρηματοδότησης 

2. Τα θέματα έργων που υλοποιούν τις θεματικές 
προτεραιότητες 

3. Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα, δείκτες και στόχους 
για κάθε τομέα προτεραιότητας και τύπο έργων 

4. Την τεχνική μεθοδολογία  για τη διαδικασία επιλογής έργων 
και κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις επιχορηγήσεις 

5. Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα  για τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων 
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ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Επιχορηγήσεις (Action Grants), για ΠΕ και ΟΕ  

 Συμβάσεις κρατικών προμηθειών 

 Συνεισφορές σε χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. 
ΕΤΕπ) Μηχανισμός Χρηματοδότησης Φυσικού 
Κεφαλαίου (ΜΧΦΚ), Ιδιωτική Χρηματοδότηση 
για την Ενεργειακή Απόδοση (ΙΧΕΑ) 

 Άλλες παρεμβάσεις (π.χ. μελέτες, συνέδρια 
κ.α.) 
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ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ (Action Grants) 

 Παραδοσιακά 

 Ολοκληρωμένα 

 Τεχνικής βοήθειας 

 Προπαρασκευαστικά 
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Για ποιους;  

Κυρίως δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής  

Γιατί;  

Επιδίωξη γενικών και ειδικών στόχων των τομέων προτεραιότητας  

Υπο-πρόγραμμα για το περιβάλλον: επιπλέον έμφαση σε θεματικές 
προτεραιότητες (thematic priorities) και σε θέματα έργων (project topics) 
(Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017) 
Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα- πολιτικές προτεραιότητες (policy 
priorities) 

Μέσο μέγεθος;  

1 έως 5 δικαιούχοι – συνεισφορά ΕΕ: €500.000 έως €1,5 εκατ.  

Ποσοστό συγχρηματοδότησης;  

60% - ΦΥΣΗ: για οικοτόπους/είδη προτεραιότητας: 75%  
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 



Τα ΟΕ εφαρμόζουν σε μεγάλη γεωγραφική κλίμα περιβαλλοντικά ή 
κλιματικά έργα ή στρατηγικές που απαιτούνται από συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές ή κλιματικές νομοθεσίες της Ένωσης κυρίως στους τομείς 
της φύσης, των υδάτων, των αποβλήτων καθώς και του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. 
Διασφαλίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και 
προωθούν τον συντονισμό με και την κινητοποίηση τουλάχιστον μιας 
ακόμα σχετικής πηγής χρηματοδότησης της Ένωσης ή εθνικής ή 
ιδιωτικής  

Για ποιους; Κυρίως δημόσιους φορείς και άλλες οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής 
προστασίας, ικανές να συντονίσουν, εκτός των ΟΕ, συμπληρωματικές 
δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους 
(κατά προτίμηση ευρωπαϊκούς) πόρους  

Μέσο μέγεθος: 2 -10 δικαιούχοι - Συνεισφορά ΕΕ: €10-15 εκατ. - περίπου 
3 ΟΕ ανά Κράτος Μέλος  

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 



Για ποιους;  

Για αυτούς που θέλουν να υποβάλλουν πρόταση για ένα ΟΕ αλλά 
χρειάζονται υποστήριξη για την ολοκλήρωση της υποβολής  

 

Γιατί;  

Για την υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης για ένα ΟΕ - 
μπορεί να υλοποιηθεί ένα έτος πριν την επίσημη υποβολή ενός 
ΟΕ ή ακόμα και κατά το ίδιο έτος  

 

Μέσο μέγεθος;  

Το πολύ 1% της κατανομής για ΟΕ => Συνεισφορά ΕΕ €100.000  

 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%  
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ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 



Για ποιους;  

Κυρίως δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, ιδιωτικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής 
προστασίας  

 

Γιατί;  

Υποστηρίζουν συγκεκριμένες ανάγκες για την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής & κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης  

 

Μέσο μέγεθος (2014-2017);  

•Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον: μέγιστο 10,5 εκατ. ευρώ  

•Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα: μέγιστο 1,45 εκατ. ευρώ  

 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης; 60%  
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 



Το Μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση 
(ΙΧΕΑ) είναι μια κοινή συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της περιορισμένης 
πρόσβασης σε επαρκή και προσιτή εμπορική χρηματοδότηση για 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Υποστηρίζει έργα που στοχεύουν 
στην εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

 

Ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου παρέχει 
ευκαιρίες χρηματοδότησης  με τη μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού 
κεφαλαίου για πιλοτικά έργα που παράγουν έσοδα ή εξοικονομούν κόστος 
και τα οποία προάγουν τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των έργων προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. 

 

Εκτελεστικός Οργανισμός: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 



Για ποιους; 

Κυρίως για ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας του κλίματος 

(Μηχανισμός Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου - ΜΧΦΚ), 

νοικοκυριά και δημόσιους φορείς που επιθυμούν να βελτιώσουν 

την ενεργειακή τους απόδοση (Ιδιωτική Χρηματοδότηση για την 

Ενεργειακή Απόδοση - ΙΧΕΑ) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 



Χρηματοδότηση 
 Min 81% σε έργα ή/και FI 

 Max 30% σε OE 

 Max 60% co-financing (1st MAWP) 

 Max 55% co-financing (2nd MAWP) 

 Max 60% για φύση και βιοποικιλότητα (2014 - 2020) 

 Max 75% για είδη και οικοτόπους προτεραιότητας  

 Max 70% Operating grants για MKO   

 Εθνικές κατανομές 1st MAWP μόνο για Περιβάλλον μείον 
ΟΕ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ENV projects 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
CLIMA projects 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
IP’s 
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Calendar 2017: Traditional projects Summary Table 

Grant Type Opening Date Closing Date 

Climate Change Mitigation 28 April 2017 
07 September 2017 at 
16:00 Brussels time 

Climate Change Adaptation 28 April 2017 
07 September 2017 at 
16:00 Brussels time 

Climate Governance & Information   28 April 2017 
07 September 2017 at 
16:00 Brussels time 

Environment & Resource Efficiency  28 April 2017 
12 September 2017 at 
16:00 Brussels time 

Nature & Biodiversity           28 April 2017 
14 September 2017 at 
16:00 Brussels time 

Environmental Governance & 
Information 

28 April 2017 
14 September 2017 at 
16:00 Brussels time 



Traditional Projects 
Calendar – 2017 Evaluation and selection procedure 

Date or period Activity 

September 2017 –May 
2018 

Evaluation and revision of proposals 

May – June 2018 Signature of individual grant agreements 

15 June 2018 Earliest possible starting date for the Call 2017 
projects for Climate Action Sub-Programme 

1 July 2018 Earliest possible starting date for the Call 2017 
projects for Environment Sub-Programme 
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Calendar for Integrated Projects 

Publication of call: 28 April 2017 

Deadline: Phase I (concept note) 26 September 2017 at 16:00 
Brussels local time 

Deadline: Phase II (full proposal) Mid March 2018 
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Calendar for Technical Assistance Projects 

Publication of call 28 April 2017 

Deadline 7 September 2017 at 16:00 
Brussels local time 

Earliest possible starting date 
 

01 December 2017 
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Calendar for Preparatory Projects 

Publication of call 28 April 2017 

Deadline 20 September 2017 at 
16:00 Brussels local time 

Earliest possible starting date 
 

1 December 2017 
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1498 Λευκωσία   
TΗΛ. +357 22 408926                                                                       
ΤΗΛΕΟΜ. +357 22 774945                                                               
Ηλεκτρ. Ταχ. mpapastavrou@environment.moa.gov.cy 
 
 
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1498 Λευκωσία   
TΗΛ. +357 22 408947                                                                       
ΤΗΛΕΟΜ. +357 22 774925                                                               
Ηλεκτρ. Ταχ. xvalanidou@environment.moa.gov.cy 
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