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Πρόσκληση LIFE 2020 - Έναρξη και ενδεικτικές ημερομηνίες
Στις 2 Απριλίου αναμένεται να δημοσιευθεί η Πρόσκληση LIFE 2020. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις ενδεικτικές ημερομηνίες και τα στάδια για τα παραδοσιακά έργα LIFE.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της Greek LIFE Task Force για το 2020
Aνακοινώνουμε το πλήρες Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Θεματικών Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE στην
Ελλάδα το 2020. Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις ενημέρωσης θα διεξαχθούν σε 3 πόλεις της Ελλάδας, (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα), στο πλαίσιο υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE, ενώ οι θεματικές
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και θα επικεντρωθούν στη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, τη διάχυση
αποτελεσμάτων έργων LIFE και την περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
Περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών και Αποτελεσμάτων Έργων LIFE
Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, η Greek LIFE Task Force προετοίμασε έναν οδηγό καλών
πρακτικών και αποτελεσμάτων έργων LIFE. Για την ανάπτυξη του οδηγού χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα και καλές πρακτικές από συνολικά 16 βραβευμένα ως Best of the best και ως Best Ελληνικά έργα. Ο οδηγός στοχεύει στη σύνοψη των βέλτιστων σημείων κάθε έργου, με σκοπό να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές από δυνητικούς δικαιούχους
έργων LIFE, από φορείς τρεχόντων έργων αλλά και από αρμόδιες αρχές και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Διαβάστε τον οδηγό στην ιστοσελίδα μας.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Έργων και Παραδοτέων LIFE στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο του έργου μας, δημιουργήθηκε η Βάση Δεδομένων Έργων και Παραδοτέων LIFE στην Ελλάδα, η οποία παρέχει τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και στο ευρύ κοινό να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα
δεδομένα και τις πληροφορίες από τα διαθέσιμα παραδοτέα των έργων LIFE που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη στην
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι χρήστες της Βάσης Δεδομένων μπορούν να πραγματοποιήσουν θεματική αναζήτηση με βάση το έργο,
το παραδοτέο και τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης των παραδοτέων. Επισκεφθείτε την! http://database.lifetaskforce.gr

Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα - Μία σύνοψη καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων Ελληνικών έργων LIFE που σχετίζονται με τον Αγροτικό Τομέα
Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της προσπάθειας για αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα μας διοργάνωσε τον Ιούνιο 2018 μία εκδήλωση με θέμα:
«Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας». Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους ενδιαφερόμενους τα
αποτελέσματα από 22 τρέχοντα ή/και πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα LIFE που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Το υλικό που
συλλέχθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας αποτελεί και το πρωτογενές υλικό για τη δημιουργία μίας αναφοράς που στοχεύει στην
σύνοψη των βασικών σημείων του κάθε έργου, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του.
Διαβάστε την αναφορά στην ιστοσελίδα μας.

Έργο LIFE του Μήνα
Από τον Νοέμβριο 2017 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.
Στην συγκεκριμένη ενότητα είναι αναρτημένα 26 έργα LIFE διαθέσιμα στα ελληνικά και αγγλικά. Μείνετε συντονισμένοι κάθε
μήνα! Περισσότερα

