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∆ράση για
το Kλίµα

Οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
αποφάσισαν, τον Φεβρουάριο του 2013, να
διαθέσουν τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισµού
της ΕΕ για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο (2014-2020) σε δράσεις για το κλίµα.
Ο στόχος αυτός θα ενισχύσει τις προσπάθειες
της ΕΕ για την αντιµετώπιση της πρόκλησης της
κλιµατικής αλλαγής. ∆ράσεις για τον µετριασµό
των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτές θα ενσωµατώνονται πλέον
σε όλους τους βασικούς τοµείς δαπανών και στα
ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Πέραν αυτής της ενσωµάτωσης της δράσης για το
κλίµα σε όλα τα µέσα της ΕΕ και της αξιοποίησης
της πείρας που έχει αποκτηθεί από το πρόγραµµα
LIFE, ο νέος κανονισµός για το LIFE (2014-2020)
εκδόθηκε τον ∆εκέµβριο του 2013 µε αυξηµένο
προϋπολογισµό ύψους 3,46 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
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Τι είναι το νέο
υποπρόγραµµα
«∆ράση για κλίµα» του
προγράµµατος LIFE;

Από το 1992, το πρόγραµµα LIFE έχει συγχρηµατοδοτήσει
επιτυχώς 4.170 έργα, συνεισφέροντας 3,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις
παλαιότερες εκδόσεις του προγράµµατος LIFE
προβλεπόταν χρηµατοδότηση για έργα σχετικά µε την
κλιµατική αλλαγή, αν και σε περιορισµένη κλίµακα.
Στο πλαίσιο του νέου µέσου LIFE, θεσπίζεται ειδικό
υποπρόγραµµα για τη δράση για το κλίµα, µέσω του
οποίου θα διατεθεί συγχρηµατοδότηση ύψους 864
εκατοµµυρίων ευρώ για την ανάπτυξη και εφαρµογή
καινοτόµων τρόπων ανταπόκρισης στις προκλήσεις που
θέτει η κλιµατική αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Με τα ειδικά αυτά κονδύλια προβλέπεται να στηριχθεί
η εφαρµογή της νοµοθεσίας και των στόχων πολιτικής
της ΕΕ για το κλίµα. Επιπλέον, το υποπρόγραµµα θα
λειτουργήσει ως πλατφόρµα ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών και ως καταλύτης
για αποτελεσµατικότερες επενδύσεις σε έξυπνες λύσεις
για το κλίµα, ενώ θα συµβάλει επίσης στην ενίσχυση της
διακυβέρνησης και της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις
προκλήσεις που θέτει η κλιµατική αλλαγή και τις σχετικές
λύσεις. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο µέσο LIFE+, η
ετήσια χρηµατοδότηση έργων µε αντικείµενο τη δράση
για το κλίµα µέσω του LIFE θα είναι σηµαντικά αυξηµένη.
Οι κύριοι στόχοι του υποπρογράµµατος «∆ράση για το
κλίµα» του LIFE είναι:
• να συµβάλει στη στροφή προς µια οικονοµία µε χαµηλές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην
κλιµατική αλλαγή·
• να βελτιώσει την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την
επιβολή της πολιτικής και της νοµοθεσίας της ΕΕ για την
κλιµατική αλλαγή·
• να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης της κλιµατικής
αλλαγής σε όλα τα επίπεδα.
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Σε ποιους τοµείς προτεραιότητας
επικεντρώνεται το υποπρόγραµµα
«∆ράση για το κλίµα»;
Στόχος του υποπρογράµµατος «∆ράση για το κλίµα» είναι να
προσθέσει αξία στις προσπάθειες της ΕΕ εστιάζοντας σε τρεις τοµείς
προτεραιότητας.

Τοµέας προτεραιότητας

Εστίαση

Μετριασµός των
επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής

Περιορισµός των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου

Προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην
κλιµατική αλλαγή

∆ιακυβέρνηση της
κλιµατικής αλλαγής και
σχετική πληροφόρηση

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της
επικοινωνίας, της συνεργασίας και της
διάδοσης ενεργειών µετριασµού των
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
και προσαρµογής σε αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτών των τοµέων προτεραιότητας, το υποπρόγραµµα
«∆ράση για το κλίµα» θα χρηµατοδοτήσει ειδικότερα τις ακόλουθες
δράσεις.

Μετριασµός των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής
Το υποπρόγραµµα «∆ράση για το κλίµα» θα συµβάλει τόσο στην
εφαρµογή και την ανάπτυξη της πολιτικής και της νοµοθεσίας της
ΕΕ για τον µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής,
περιλαµβανοµένης της ενσωµάτωσής της σε όλους τους τοµείς
πολιτικής, όσο και τη µετάβαση σε οικονοµίες και κοινωνίες µε χαµηλές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικότερα, το υποπρόγραµµα θα
προωθήσει την εφαρµογή µέτρων για τη λογιστική καταγραφή των
αερίων θερµοκηπίου και για τον µετριασµό των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της χρήσης της γης, υποστηρίζοντας
συνέργειες µεταξύ δράσεων για το περιβάλλον και το κλίµα που
σχετίζονται µε τη γεωργία, τα δάση και το έδαφος, εν ολίγοις τον
«πράσινο τοµέα». Το υποπρόγραµµα θα προωθήσει ειδικότερα δράσεις
που συνδέονται µε στρατηγικές µετριασµού των επιπτώσεων, σχέδια
δράσης ή χάρτες πορείας για µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η εφαρµογή προσεγγίσεων
που βασίζονται στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες µε βιώσιµο και
καινοτόµο τρόπο. Κύριο µέληµα για τα έργα που εµπίπτουν στον εν
λόγω τοµέα προτεραιότητας είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτύχουν
µια διαρκή στροφή προς µια κοινωνία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα. Τα έργα θα αξιολογούνται ως προς τον τρόπο µε τον
οποίο η συµβολή τους επιφέρει προστιθέµενη αξία στην ΕΕ, επιτυγχάνει
καλή συνέργεια µε τις υφιστάµενες δυνατότητες και διασφαλίζει την
αναπαραγωγή και µεταφορά των αποτελεσµάτων των έργων κατά τη
διάρκεια και µετά το πέρας της υλοποίησής τους.
Πέρα από τη δυνατότητα λήψης επιχορηγήσεων δράσης για την
εκτέλεση έργων, θα τεθεί σε εφαρµογή ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο
µέσω τοπικών τραπεζών, το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνέργεια
µε τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Το µέσο
αποκαλείται «ιδιωτική χρηµατοδότηση για την ενεργειακή απόδοση»
(PF4EE) και θα παρέχει κίνητρα σε τοπικές τράπεζες για τη χορήγηση
δανείων, ύψους από 40.000 έως 5 εκατοµµύρια ευρώ, για επενδύσεις
στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης.
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Το υποπρόγραµµα «∆ράση για το κλίµα» θα συµβάλει στην ανάπτυξη
και την εφαρµογή της πολιτικής της ΕΕ σχετικά µε την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, µε σκοπό να στηρίξει προσπάθειες που θα οδηγήσουν
σε αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιµατική αλλαγή. Η ανακοίνωση
σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή καλύπτει όλα τα σηµεία σχετικά µε την προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή που περιλαµβάνονται στον κανονισµό για το LIFE και παρέχει
συγκεκριµένα στοιχεία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των επιδιωκόµενων
έργων και των τοµέων προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης
του LIFE για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή θα δοθεί
προτεραιότητα σε έργα που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση βασικών
διατοµεακών, διαπεριφερειακών και/ή διασυνοριακών ζητηµάτων. Θα
ενθαρρυνθούν έργα που διαθέτουν δυναµικό επίδειξης και µεταφοράς
των αποτελεσµάτων, όπως επίσης και προσεγγίσεις της προσαρµογής
στην κλιµατική αλλαγή που βασίζονται στις πράσινες υποδοµές και στα
οικοσυστήµατα, καθώς και έργα που αποσκοπούν στην προώθηση
καινοτόµων τεχνολογιών προσαρµογής. Το LIFE θα προωθήσει την
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, ιδίως στους ακόλουθους τοµείς µε
τη µεγαλύτερη τρωτότητα: διασυνοριακή διαχείριση των πληµµυρών
και των παράκτιων ζωνών, ορεινές και νησιωτικές περιοχές και βιώσιµη
διαχείριση των υδάτων. Επιπλέον, το LIFE θα στηρίξει τη διενέργεια
εκτιµήσεων τρωτότητας και την κατάρτιση στρατηγικών προσαρµογής
στην κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων όσων διαθέτουν
διασυνοριακό χαρακτήρα. Σε πρώτη φάση, ενθαρρύνονται ενεργά
προτάσεις για έργα που θα εστιάζουν στην προσαρµογή των αστικών
περιοχών στην κλιµατική αλλαγή.
Πέρα από τη δυνατότητα λήψης επιχορηγήσεων δράσης για την
εκτέλεση έργων, θα τεθεί σε εφαρµογή ένα ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο
για την παροχή δυνατοτήτων χρηµατοδότησης υπό µορφή δανείων ή
επενδύσεων µετοχικού κεφαλαίου για πιλοτικά έργα τα οποία παράγουν
έσοδα ή εξασφαλίζουν εξοικονόµηση κόστους και τα οποία προάγουν
τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων έργων
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή που βασίζονται στα οικοσυστήµατα.
Το µέσο αποκαλείται «µηχανισµός χρηµατοδότησης φυσικού
κεφαλαίου» (ΜΧΦΚ) και στη χρηµατοδότησή του συνεισφέρουν εξίσου
τα υποπρογράµµατα «Περιβάλλον» και «∆ράση για το κλίµα» του LIFE.

∆ιακυβέρνηση της κλιµατικής αλλαγής και
σχετική πληροφόρηση
Το υποπρόγραµµα «∆ράση για το κλίµα» θα στηρίξει επίσης έργα που
αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και το επίπεδο διακυβέρνησης για
ζητήµατα που αφορούν το κλίµα τόσο στον τοµέα του µετριασµού
των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής όσο και στον τοµέα της
προσαρµογής σε αυτήν. Η στήριξη της επικοινωνίας και της διάδοσης
πληροφοριών θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά µε
επιτυχηµένες έξυπνες λύσεις και πρακτικές για το κλίµα. Θα επιτρέψει
επίσης τη διεύρυνση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στη
διαβούλευση και την εφαρµογή της πολιτικής για την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα έργα που εµπίπτουν σε
αυτόν τον τοµέα προτεραιότητας θα πρέπει να προσδιορίζουν ειδικές
ανάγκες όπου απαιτείται πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση ή καλύτερη
διακυβέρνηση όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτει η κλιµατική
αλλαγή, καθώς και να επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριµένων
στόχων και δράσεων προκειµένου να σηµειωθεί βελτίωση ως προς
τις εντοπισθείσες ανάγκες.
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Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή

Ποιο είδος χρηµατοδότησης είναι δυνατό να
χορηγηθεί;
Η νοµική βάση για το υποπρόγραµµα «∆ράση για το κλίµα» προσφέρει
τις ακόλουθες δυνατότητες:
Χρηµατοδότηση
µε βάση τις
επιχορηγήσεις
για έργα δράσης

Έργα όπως πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης,
βέλτιστων πρακτικών, πληροφόρησης,
ευαισθητοποίησης και διάδοσης θα στηριχθούν
µε συγχρηµατοδότηση της ΕΕ σε ποσοστό
έως 60 % της δραστηριότητας του έργου.
Αυτά τα έργα δράσης είναι παρόµοια µε
τα επονοµαζόµενα «παραδοσιακά έργα»
που χρηµατοδοτούνταν στο πλαίσιο του
προηγούµενου προγράµµατος LIFE +.

Χρηµατοδότηση
µε βάση τις
επιχορηγήσεις
για
ολοκληρωµένα
έργα µεγάλης
κλίµακας

Τα ολοκληρωµένα έργα αποτελούν ένα νέο
χαρακτηριστικό του προγράµµατος LIFE.
Απαιτούν σχέδιο δράσης ή στρατηγική κατόπιν
συµφωνίας και περιλαµβάνουν συνήθως
ένα φάσµα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
που δραστηριοποιούνται σε ευρύτερες
γεωγραφικές περιοχές ακολουθώντας
πολυτοµεακή προσέγγιση. Η συγχρηµατοδότηση
της ΕΕ διατίθεται για ποσοστό έως 60% της
δραστηριότητας του έργου.

Χρηµατοδοτικά
µέσα

Χρηµατοδότηση µπορεί επίσης να διατεθεί
µέσω δύο πιλοτικών χρηµατοδοτικών
µέσων, του µηχανισµού χρηµατοδότησης
φυσικού κεφαλαίου (ΜΧΦΚ) και της ιδιωτικής
χρηµατοδότησης για ενεργειακή απόδοση (ΙΧΕΑ),
για τη χορήγηση π.χ. δανείων ή εγγυήσεων για
τραπεζικό δανεισµό απευθείας σε έργα.

Έργα τεχνικής
Αποσκοπούν στην παροχή χρηµατοδοτικής
βοήθειας µε βάση στήριξης για την κατάρτιση ολοκληρωµένων
τις επιχορηγήσεις έργων.
Έργα ανάπτυξης
ικανοτήτων

Λειτουργικές
επιχορηγήσεις

Αποσκοπούν στην παροχή χρηµατοδοτικής
στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των
εθνικών σηµείων επαφής των κρατών µελών
για το πρόγραµµα LIFE ώστε να καθοδηγούν
τους υποβάλλοντες αίτηση για έργο.
Οι λειτουργικές επιχορηγήσεις θα τίθενται στη
διάθεση µη κυβερνητικών οργανώσεων που
εργάζονται για την επίτευξη στόχων στον τοµέα
της κλιµατικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η τελική κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των τοµέων προτεραιότητας
και µεταξύ των διαφόρων ειδών χρηµατοδότησης καθορίζεται από
το πολυετές πρόγραµµα εργασίας για την περίοδο 2014-2017 σε
συνδυασµό µε έναν µη εξαντλητικό κατάλογο πιθανών τοµέων
έργων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες πολιτικής της ΕΕ για το
κλίµα, όπως η λογιστική καταγραφή των αερίων θερµοκηπίου και
µέτρα που αφορούν τη χρήση της γης, η βιώσιµη χρήση της στερεάς
βιοµάζας, τα έργα βέλτιστων πρακτικών στους τοµείς της δασοκοµίας
και της γεωργίας, ο πράσινος αστικός σχεδιασµός, η προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή σε ευάλωτες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων
καινοτόµων προσεγγίσεων και της προσαρµογής στην κλιµατική
αλλαγή µε βάση τα οικοσυστήµατα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για
χρηµατοδότηση από το LIFE
Στους επιλέξιµους δικαιούχους περιλαµβάνονται δηµόσιοι και/ή
ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισµοί, όπως για παράδειγµα
δηµόσιες αρχές, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύµατα, ιδιωτικές επιχειρήσεις,
καθώς και τοµεακές οργανώσεις που συµµετέχουν σε δραστηριότητες
που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή.
Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προκηρύξει την πρώτη πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραµµα «∆ράση για το κλίµα».
Οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί ενθαρρύνονται να λάβουν
προπαρασκευαστικά µέτρα όσο το δυνατόν νωρίτερα, αναπτύσσοντας
τις ιδέες τους για έργα, διαµορφώνοντας εταιρικές σχέσεις µε
σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς και εντοπίζοντας συµπληρωµατική
χρηµατοδοτική στήριξη. Συνιστάται επίσης στους ενδιαφερόµενους να
επικοινωνήσουν µε το εθνικό σηµείο επαφής για το LIFE στη χώρα
τους, από όπου µπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες και
στήριξη για να προετοιµάσουν την αίτηση όσο το δυνατόν καλύτερα.

∆ικτυακός τόπος LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/
∆ικτυακός τόπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ράσης για το Κλίµα
http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
Εθνικά σηµεία επαφής για το LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: CLIMA-LIFE@ec.europa.eu
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