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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου περιλαμβάνει την παρακολούθηση
της διαχείρισης του έργου και των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων μέσω των δράσεων F, και
την παρακολούθηση της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας των προπαρασκευαστικών
δράσεων (Δράσεις Α) και των δράσεων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο του έργου
(Δράσεις C,E), μέσω των δράσεων D και F.
Η παρακολούθηση της διαχείρισης του έργου βασίζεται στο πλάνο εργασίας της πρότασης του
έργου και συνίσταται στην περιοδική μέτρηση και καταγραφή των στοιχείων προόδου της
υλοποίησης του έργου. Παράλληλα, η πρόοδος του έργου παρακολουθείται από τον Εκτελεστικό
Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises) μέσω των ενδιάμεσων αναφορών προόδου (Interim Reports), οι οποίες συντάσσονται
και υποβάλλονται στο τέλος κάθε Φάσης και της τελικής αναφοράς έργου (Final Report).
Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζονται οι διαθέσιμοι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων Α
(προπαρασκευαστικές δράσεις) και οι δείκτες προόδου και απήχησης της δράσης Ε (δράσεις
επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων) οι οποίοι καταγράφονται και αξιολογούνται στο
πλαίσιο της δράσης F. Επίσης, συνοπτική αναφορά γίνεται στους δείκτες παρακολούθησης των
δράσεων C (συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης, κατάρτισης και ενίσχυσης ικανοτήτων). Ο
αντίκτυπος στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία αυτών των δράσεων αξιολογείται
κυρίως μέσω των δράσεων D του έργου και των δεικτών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι΄αυτό το
σκοπό.
Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος του έργου αξιολογούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) μέσω
των βασικών δεικτών επιδόσεων (Key Project Indicators) οι οποίοι εισάγονται στο διαδικτυακό
εργαλείο KPI στην αρχή υλοποίησης του έργου, σε μια ενδιάμεση φάση και στο τέλος του έργου.
Σε ξεχωριστή ενότητα γίνεται αναφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Πλαισίου
Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η
οποία αποτελεί αντικείμενο της δράσης D.1 του έργου.
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SUMMARY
The project monitoring and evaluation system includes the monitoring of the project management
and the complementary funds through actions F and the monitoring of the implementation and
effectiveness of preparatory actions (Actions A) and actions with environmental and social economic
impact (Actions C, E), through actions D and F.
Monitoring project management is based on the plan of the project proposal and consists of
measuring and recording periodically the progress data of the project implementation. The progress of
the project is assessed by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises through the
interim progress reports, which are submitted at the end of each phase and the final project report.
Available progress indicators of actions A (preparatory actions) and progress and reach indicators
of action E (communication and dissemination actions) monitored through action F, are included in the
present deliverable. Also, a brief reference is made to the indicators developed for the monitoring of
actions C (concrete conservation actions and capacity building activities). The environmental and
socio-economic impact of these actions is assessed mainly through actions D of the project.
Τhe expected results of their project in terms of environmental and socio-economic benefits (Key
Project Indicators) are recorded as well through the KPI webtool (accessible to LIFE funded projects) –
both with the first report (progress or mid-term) and the final report. The indicators are complemented
by context parameters and economic indicators. The Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises verifies the data and evaluates the projects progress and success.
In a separate section, reference is made to the monitoring of the project's contribution to the
implementation of the Greek Prioritised Action Framework (PAF), for the programming period 20142020, which is implemented through action D.1.
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