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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Πράσινο Ταμείο
Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:
•

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

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
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ
από τα Κράτη Μέλη είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση για την απορρόφηση
πόρων από άλλες σχετικές πηγές χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών ή ιδιωτικών) για
την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων, εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου.
Στο έργο LIFE IP 4 Natura έχουν συνδεθεί συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού
ύψους 282,4 Μ€ που αντιστοιχούν σε 38,0 Μ€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 46,7 Μ€ από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 195,1 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1,7 Μ€ από το Πράσινο Ταμείο, μετά από τροποποιήσεις
σε σχέση με την αρχική πρόταση που σχετίζονται κυρίως με τις αναθεωρήσεις λόγω COVID-19 και
τον προϋπολογισμό στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που υπολογίζεται πλέον επί των
ενταγμένων πράξεων. Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το
σύνολο των προϋπολογισμών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αντιστοιχεί στις κατηγορίες παρέμβασης 085 ‘Προστασία και ενίσχυση
της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή’ και 086 ‘Προστασία, αναστήλωση
και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000’. Από το ΕΓΤΑΑ συνδέονται με το LIFE IP 4 Natura τα
Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura
2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 ‘Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για το τομέα
της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές’, η Δράση 10.1.1 ‘Προστασία της Άγριας
Ορνιθοπανίδας’ και το Μέτρο 11 ‘Βιολογική γεωργία’. Τέλος από εθνικούς πόρους έχουν συνδεθεί
12 έργα που έχουν ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και αφορούν
την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Ειδών καθώς και άλλων δράσεων συναφών με το ΠΔΠ 2014-2020.
Η παρακoλούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών
χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις
του έργου. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από την Α’ Φάση του
έργου είναι εξαιρετική και έτσι επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πορεία των
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Με στόχο την επισημοποίηση της συνεργασίας με τις
υπηρεσίες που διαχειρίζονται δράσεις σχετικές με το δίκτυο Natura 2000 έγιναν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της Επιτροπής Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του
LIFE IP 4 Natura. Εκτός από την παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων, για τον
καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων που σχετίζονται είτε με συμπληρωματικές
δράσεις ως προς το LIFE IP 4 Natura είτε με δράσεις του ΠΔΠ έλαβαν χώρα μια σειρά από ενέργειες
που είχαν ως στόχο την εύρεση πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που εκπονήθηκαν
στο πλαίσιο του έργου και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το ΠΔΠ, κ.ά. Επίσης η ομάδα
έργου συμμετέχει στη διαμόρφωση των στρατηγικών εγγράφων των διαρθρωτικών ταμείων για
την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (τομέας περιβάλλοντος), συμμετέχοντας σε ομάδες
στρατηγικού σχεδιασμού ή/και στις διαβουλεύσεις (με παρεμβάσεις/αποστολή σχολίων) και
προωθώντας σε κάθε περίπτωση τις δράσεις όπως έχουν ενταχθεί στο ΠΔΠ 2021-2027.
Ως προς την πορεία υλοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, οι εντάξεις
(χορηγήσεις) ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 283.576.362 € (53%), ποσό το οποίο
ξεπερνάει τον συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση (100,4%). Ποσό ίσο
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με 27.633.081 είναι προς χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων / ανοιχτών προσκλήσεων), και άρα
αναμένεται το ποσό των χορηγήσεων να αυξηθεί στην επόμενη αναφορά. Τέλος, όσον αφορά το
ποσό που έχει δαπανηθεί, αυτό είναι 61.078.081 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 22% επί των
ενταγμένων έργων.
Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του έργου έως 11/2021 που
αντιστοιχεί και στην ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του LIFE IP 4 Natura, παρατηρείται μια εμφανώς
αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα
ΠΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους συνολικούς προϋπολογισμούς των ενταγμένων
έργων. Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται 33 εγκεκριμένα έργα, από τα οποία μόνο 2 είχαν ενταχθεί πριν
τον 11/2017. Στα ΠΕΠ αντιστοιχούν 59 ενταγμένα έργα, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν την
έναρξη του έργου. Στο ΠΑΑ έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 3 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το
Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση
για τη βιολογική γεωργία να έχει δημοσιευτεί τον 01/2017 και τη δεύτερη 2/2019. Το Υπομέτρο 7.1
για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες
περιοχές ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 06/2020. Οι
Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Κρήτης, οι πράξεις αφορούν 31 προστατευόμενες
περιοχές με συνολική έκταση της τάξης των 800.000 εκταρίων και οι πρώτες δαπάνες αναμένονται
εντός του 2022. Η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκε το
2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή η δράση
εφαρμόζεται σε 3.363 εκτάρια από 690 δικαιούχους. Στο Πράσινο Ταμείο αντιστοιχούν 12 έργα από
τα οποία μόνο σε ένα εκκρεμεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο κείμενο και τα
παραρτήματα.
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SUMMARY
The purpose of the Integrated LIFE Nature Projects is to implement the Prioritised Action
Framework (PAF) for the Natura 2000 Network. For the successful and full implementation of the PAF
by Member States, other relevant sources of national, private or EU funds are required to implement
additional measures or actions other than the Integrated Project.
In the LIFE IP 4 Natura project, complementary funds correspond to 282.4 M€, 38.0 M€ from the
Cohesion Fund, 46.7 M€ from the European Regional Development Fund (ERDF), 195.1 M€ from the
European Agricultural Rural Development Fund (EARDF) and 1.7 M€ from the Green Fund, following
modifications to the original proposal mainly related to revisions induced by COVID-19 pandemic and
by the change in the budget in the Rural Development Program (RDP) which is now calculated on the
basis of granted beneficiaries. Complementary funds from the CF and ERDF relate to the entire budgets
of the Operational Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development and
Regional Operational Programs for the intervention categories 085 ‘Biodiversity Protection and
reinforcement nature and green infrastructure’ and 086 ‘Protection, restoration and sustainable use of
Natura 2000 sites’. The following measures of EAFRD have been selected as they are directly related
to the Natura 2000 Network and have been linked to the LIFE IP 4 Natura project: Sub- measure 7.1
‘Developing Thematic Management Plans in Protected Areas’, Action 10.1.1 ‘Protection of wild birds’
and Measure 11 ‘Organic farming’ Sub-measure 12.2. Finally, from national resources, 12 projects have
been linked, that have been included in the Financing Programs of the Green Fund and concern the
implementation of Species Action Plans as well as other actions related to the PAF 2014-2020.
Monitoring, coordinating and mobilizing additional funding under LIFE IP 4 Natura is one of the
most important actions of the project. The collaboration with the competent authorities, as it has
already been established since the First Phase of the project, is excellent and thus the continuous
update on the progress of the complementary financing is achieved. In order to formalize the
collaboration with the services that manage actions related to the Natura 2000 network, all the
necessary steps were taken for the establishment of the LIFE IP 4 Natura Complementary Funding
Committee. In addition to monitor complementary funds and to better coordinate and mobilize
resources related to either complementary actions to LIFE IP 4 Natura or PAF actions, several actions
have been taken to secure resources for the implementation of action plans the implementation of
actions, etc. The project team also participates in the formulation of the strategic documents of the
Structural Funds for the programming period 2021-2027 (environment sector), participating in strategic
planning groups and / or in public consultations (with interventions / sending comments) and in each
case promoting actions included in the PAF 2021-2027.
As for the progress of implementation of the complementary funding, the granted funds (approved
projects) amount to a total budget of € 283,576,362, an amount which exceeds the total budget
according to the last revision (100.4%). Funds of € 27,633,081 are to be granted (specifications / open
calls), and therefore the amount of granted funds is expected to increase in the next report. In total, the
amount spent is € 61.078.081 and corresponds to 22% of the granted projects.
In addition, during the period from the start of the project implementation until 11/2021, which
corresponds to the completion of the second Phase of LIFE IP 4 Natura, there is a markedly increasing
trend in the inclusion of projects (intervention categories 085 and 086) by the Operational Programme
(OP) "Transport Infrastructure, Environment & Sustainable Development" and the RDP, an element that
is also reflected in the total budgets of the included projects. Thirty-three approved projects are being
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implemented by the OP "Transport Infrastructure, Environment & Sustainable Development, of which
only 2 were granted before 11/2017. The RDPs correspond to 59 integrated projects, of which 10 were
granted before the start of the project. 4 Measures / Sub-Measures / Actions have been associated.
Measure 11 for organic farming was activated before 11/2017, with the first call for organic farming
being published on 01/2017 and the second on 2/2019. Sub-Measure 7.1 for the preparation of
thematic management plans for the agricultural sector in protected areas was activated in 2019 and
the calls were published 01/2019 and 06/2020. The Beneficiaries are the Region of Eastern Macedonia
- Thrace, the Region of Western Greece and the Region of Crete, the projects concern 31 protected
areas with a total area of 800,000 hectares and the first expenditures are expected within 2022. Action
10.1.1 for the protection of wild birds was activated in 2019 and the invitations were published 01/2019
and 07/2019 respectively. The action is currently being implemented on 3,363 hectares by 690
beneficiaries. Twelve projects correspond to the Green Fund, of which in only one the contract with the
contractor who will implement the project is pending.
Detailed information on the specifications, calls and approved projects of complementary funding
to LIFE IP 4 Natura is provided in the current document and the annexes.
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