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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Πράσινο Ταμείο (για την υπο-δράση D.1.2: WWF Ελλάς)
Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:


Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Η φωτογραφία εξωφύλλου αποτελεί μέρος του υλικού του 1ου πανελλήνιου φωτογραφικού διαγωνισμού click
στη φύση, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Ε.1 του έργου LIFE-IP 4 NATURA.

H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην
παρούσα.

www.edozoume.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υπο-δράση D.1.2 έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων
κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων που υλοποιούνται μέσω της Δράσης C.5, καθώς και την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής συμβολής των δράσεων αυτών στους
στόχους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η εν λόγω υπο-δράση θα επικεντρωθεί κυρίως στην
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των δράσεων ως προς την ανάπτυξη
γνώσεων και ικανοτήτων.
Κατά τη διετία Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021, υλοποιήθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια για
στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000, από όλη την
Ελλάδα, με θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura
2000». Επιπλέον, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» με τρία διαθέσιμα μαθήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το
νομικό πλαίσιο για την προστασία της, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 σε όλη τη χώρα.
Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων
πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά δεικτών εκροών και δεικτών αποτελεσμάτων. Τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων καταδεικνύουν ιδιαίτερα
θετική απήχηση, τόσο σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης όσο και σχετικά με την κάλυψη
αναγκών κατάρτισης και τη βελτίωση γνώσεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατέδειξε υψηλό ενδιαφέρον από τους χρήστες, και σημαντικό ποσοστό
αυτών πραγματοποίησαν εγγραφή αμέσως μετά την ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας
της πλατφόρμας. Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται να εξαχθούν
τα κατάλληλα συμπεράσματα, εφόσον περισσότεροι χρήστες θα έχουν ολοκληρώσει την
παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων.
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SUMMARY
Sub-action D.1.2 aims to monitor and evaluate the training and capacity building actions
implemented through Action C.5, and to evaluate the effectiveness and overall contribution of these
actions to the objectives of the LIFE-IP 4 NATURA project. This sub-action will focus mainly on
monitoring the effectiveness and impact of actions in terms of knowledge and skills development.
During the last reporting period (November 2019- November 2021), 10 online seminars (webinars)
were organised for officers of competent authorities involved in the management of Natura 2000 sites
in Greece, presenting “The legal framework for the protection of biodiversity and Natura 2000 sites". In
addition, the asynchronous e-learning platform has been launched, with three courses available on
biodiversity and the legal framework for its protection, which have also been designed for officers of
competent authorities involved in the management of Natura 2000 sites in Greece.
The monitoring of the training and capacity building program is carried out through a series of
output and outcomes indicators. The results of the monitoring of the online seminars show a very
positive response, both in terms of the degree of satisfaction and in terms of meeting training needs
and improving knowledge of the participants. The monitoring of the e-learning platform operation
showed a high level of interest from users: a significant percentage of them registered immediately
after being informed about the launch of the e-platform. During the next period of operation of the
platform, appropriate conclusions are expected to be drawn, as more users will have completed the
available courses.
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