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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού και πολυετούς σχεδιασμού
στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό
ή περιφερειακό επίπεδο και μέσω του οποίου διευκολύνεται η ένταξή τους στα χρηματοδοτικά μέσα της
ένωσης. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE Φύση, συμπεριλαμβανομένου και του LIFE IP 4 Natura στοχεύουν στην
υλοποίηση των ΠΔΠ των κρατών μελών. Όσον αφορά την παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην
υλοποίηση του ΠΔΠ της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις του
έργου που συγχρηματοδοτούνται από LIFE καθώς και τις δράσεις που είναι συμπληρωματικές του έργου LIFE
και χρηματοδοτούνται από άλλες κοινοτικές και εθνικές πηγές. Το σύστημα παρακολούθησης θα υλοποιηθεί σε
2 επίπεδα: Το 1ο επίπεδο αφορά τη σύνδεση των δραστηριοτήτων του έργου με το ΠΔΠ και πιο συγκεκριμένα
την αντιστοίχισή τους με τα μέτρα του ΠΔΠ. Η διαδικασία αυτή θα επικαιροποιείται ανάλογα με την πρόοδο
των δράσεων του έργου και την πορεία της ένταξης έργων από τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Το 2ο
επίπεδο αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΔΠ από τις δραστηριότητες του έργου. Για την
υλοποίηση αυτού του σταδίου θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες του Παραδοτέου της D1 ‘Πρωτόκολλο
Παρακολούθησης Ελληνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ), περιόδου 2014-2020’ που
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Θα ετοιμαστούν τέσσερις αναφορές παρακολούθησης της συμβολής
του έργου στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020, στο τέλος κάθε φάσης του έργου. Τέλος αναπόσπαστο τμήμα
των αναφορών παρακολούθησης θα αποτελεούν δύο πίνακες: ο πρώτος πίνακας θα συνδέει κάθε δράση του
LIFE IP 4 Natura και κάθε έργο από τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις με τα μέτρα του ΠΔΠ και
οδεύτερος πίνακας θα δείχνει την πορεία υλοποίησης του ΠΔΠ μέσα από τις δραστηριότητες του έργου.
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SUMMARY
The Prioritised Action Framework (PAF) is a strategic and multi-annual planning tool that identifies the needs
and priorities for financing the Natura 2000 network at national or regional level and facilitates their integration
into the Union's financial instruments. Integrated LIFE Nature projects, including LIFE IP 4 Natura, aim to
implement Member States' PAFs. Regarding the monitoring of the contribution of the project to the
implementation of the Greek PAF for the period 2014-2020, it includes all project activities, meaning project
actions co-financed by LIFE as well as actions that are complementary to the LIFE project and funded by other
European and national sources. The monitoring system will be implemented at two levels: The first level
comprises the connection of the project activities with the PAF and more specifically their link with the MFF
measures. This process will be updated depending on the progress of project actions and project integration from
the complementary funds. The second level deals with the monitoring of the implementation of the PAF by the
project activities. To accomplish this stage, the indicators of the D1 Deliverable 'Monitoring Protocol of the
Prioritised Action Framework (PAF) of Greece for the period 2014-2020' completed in November 2018 will be
used. Four monitoring reports of the project contribution to the implementation of the PAF 2014-2020 will be
delivered, at the end of each phase of the project. Finally, an integral part of the monitoring reports will be two
tables: the first table will link each LIFE IP 4 Natura action and each project from the complementary funding to
the PAF measures and the second table will show the progress of the PAF implementation through the project
activities.
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