
Πρόσκληση LIFE 2020: Έναρξη διαδικασίας υποβολής και νέα μέτρα λόγω COVID-19  

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020 για χρηματοδότηση έργων για τη 
διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Βρείτε στην ιστοσελίδα 
μας πληροφορίες αναφορικά με τα νέα μέτρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαδικασία υποβολής συνοπτικών 
υπομνημάτων-προτάσεων.  

 

Πρόσκληση LIFE 2020 - Μεταφρασμένοι Οδηγοί Αιτούντων και Αξιολόγησης Προτάσεων Παραδοσιακών Έργων 
LIFE στα Ελληνικά 

Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τους μεταφρασμένους οδηγούς αιτούντων και αξιολόγησης προτάσεων παραδοσιακών έργων LIFE 
στα ελληνικά ανά υποπρόγραμμα και τομέα προτεραιότητας για την Πρόσκληση 2020. 
 

Παρακολούθηση της Διαδικτυακής Info Day για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020 μέσω YouTube 

Oλοκληρώθηκαν οι εγγραφές στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα (Online Info Day) για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 
2020 που διοργανώνουμε την Πέμπτη 14/05. Το πλήρες βίντεο των ομιλιών θα είναι άμεσα διαθέσιμο στο YouTube μετά το 
πέρας της εκδήλωσης. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι ώστε να το παρακολουθήσετε και να 
πραγματοποιήσετε ερωτήσεις και σχόλια!  

 

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 

 

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 30 έργα LIFE διαθέσιμα στα ελληνικά και αγγλικά. Μείνετε συντονισμένοι κάθε 
μήνα! Περισσότερα 

 

 

 

 

 

 

Γραφτείτε στο κανάλι μας LIFE Task Force!                                                                 Ακολουθείστε μας στα social media!                                               

 
 

    Τα Νέα της Greek LIFE Task Force 

    LIFE14 CAP/GR/000003 - GR LTF 

http://www.lifetaskforce.gr/el/nea/433-life-2033
http://www.lifetaskforce.gr/el/nea/461-2020-life
http://www.lifetaskforce.gr/el/nea/461-2020-life
http://www.lifetaskforce.gr/el/nea/461-2020-life
https://www.youtube.com/channel/UCvA_FWtyxxELatECUKkkoLA?fbclid=IwAR3-yQu1RhFhaeEbmOOTTZIEbyalrQazIsC4zxa_QipLQnK6XJvJhA17oWI
http://database.lifetaskforce.gr
http://www.lifetaskforce.gr/el/life-about/to-ergo-life-tou-mina/
https://www.instagram.com/life_task_force_gr/
https://twitter.com/LIFE_TaskForce
https://www.linkedin.com/groups/8573219
http://www.lifetaskforce.gr/
https://www.facebook.com/Greek-LIFE-Task-Force-1075317942583043/
https://www.youtube.com/channel/UCvA_FWtyxxELatECUKkkoLA

