Λευκωσία, 28 Ιανουαρίου 2020
Προς: Όλους τους Ενδιαφερομένους
ΘΕΜΑ: Εργαστήρια Συγγραφής Πρότασης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - LIFE
Κυρία/ε,
Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) για το
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή,
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής
πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για
την Ευρώπη. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος LIFE, σας προσκαλεί
στον Κύκλο Εργαστηρίων Συγγραφής Πρότασης LIFE που θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
•

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, 09:00-16:00 Εντοπισμός προβλήματος,
προσαρμογή στις θεματικές προτεραιότητας και θέματα έργων, δημιουργία δράσεων για
αντιμετώπιση αιτιών και επιπτώσεων του περιβαλλοντικού προβλήματος. Ποιοτικός και
ποσοτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

•

Παρασκευή 27 Μαρτίου, 09:00–16:00 Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην
πρόταση, αναγνώριση ρίσκων και κινδύνων και στρατηγική αντιμετώπιση τους,
οικοδόμηση κοινοπραξίας και τρόπος εμπλοκής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινού
στόχου.
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, 09:00–16:00 Οικονομικά στοιχεία και επιμέτρηση
αντίκτυπου του έργου με δείκτες.

•

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία, στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στο
πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων
του Προγράμματος LIFE.
Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να δουλέψουν σταδιακά την ιδέα και τις διάφορες πτυχές
μιας Πρότασης LIFE, για να είναι σε θέση να συντάξουν τη δική τους Πρόταση με την
ολοκλήρωση του κύκλου των τριών Εργαστηρίων.
Για το περιεχόμενο των ημερίδων μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.
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-2Για την παρακολούθηση του συνόλου των Εργαστηρίων απαιτείται μόνο μία εγγραφή, έως
την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020. Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ! (Οι δηλώσεις
συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά).
Παρακαλώ σημειώστε ότι η συμμετοχή στο 2ο και 3ο εργαστήρι έχει ως
απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή στο/α προηγούμενο/α εργαστήρι/α.
Οι ημερίδες διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου «Cyclamen – Cyprus Capacity Building
for LIFE LIFE14 CAP/CY/000006», με τη συνεισφορά του Προγράμματος LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα.
Χαρά Μαυρονικόλα, Τηλ: +357 22866234, E-mail: cmavronicola@environment.moa.gov.cy
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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