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Χρηματοδότηση έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

‘EU City Facility’ 

 

Το ‘EU City Facility’ του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE καλεί Δήμους της ΕΕ να υποβάλλουν 

προτάσεις που αφορούν την βιώσιμη ενέργεια και τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.  

Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, και ώρα 11:00 – 12:30 (ώρα Ελλάδος), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή 

ενημερωτική εκδήλωση από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το 

Περιβάλλον ‘CINEA’ (η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τη δράση του ‘EU City Facility’. Για την συμμετοχή 

δεν απαιτείται προεγγραφή, ενώ η ενημέρωση θα γίνει μέσω web-streaming, στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

https://webcast.ec.europa.eu/european-city-facility-info-day 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα 

προς του ομιλητές. 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στο ‘EU City Facility’ είναι η 3 Μαρτίου 2022, και ώρα 

18:00 (ώρα Ελλάδος) 

Αναλυτικά η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων βρίσκεται: εδώ 

Λίγα λόγια για το ‘EU City Facility’ 

Το ’EU City Facility‘ αποτελεί μέρος του έργου ‘LIFE CET’, που βασίζεται στο ‘Horizon 2020 European City Facility (H2020 

EUCF)’, ενώ, στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθησή και αναβάθμιση της μεθοδολογίας αυτού. 

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια όπως αυτοί έχουν τεθεί για 

το 2030 και το 2050, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Αυτό γίνεται σαφές και στο επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας, όπου γίνονται προσπάθειες για την κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων, τουλάχιστον ενός (1) 

τρισεκατομμυρίου ευρώ, με στόχο, η Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας και, ειδικότερα, οι επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης πρέπει να αυξηθούν σημαντικά με συμβολή τόσο των δημόσιων, όσο και των ιδιωτικών πηγών 

χρηματοδότησης, με συνολική έμφαση στη σταδιακή μεγιστοποίηση του δείκτη μόχλευσης ιδιωτικών και δημόσιων 

χρηματοδοτήσεων.  

Οι Δήμοι διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην διαχείριση έργων μικρής κλίμακας και στα ποσά χρηματοδότησης που 

απαιτούνται για αυτά. Ωστόσο, σε επίπεδο ΕΕ, ο αριθμός Δήμων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επενδυτικών πακέτων 

είναι υπερβολικά περιορισμένος. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη πόρων (ειδικά σε μικρούς και μεσαίους Δήμους), με τους 

οποίους θα μπορούσαν να υλοποιήσουν έργα και σχέδια δράσης για το κλίμα και την ενέργεια. Ειδικότερα, υπάρχουν 

περιπτώσεις Δήμων που δεν διαθέτουν την οικονομική, τεχνική ή και νομική εμπειρία για την συλλογή των 

απαιτούμενων στοιχείων, για την εκπόνηση επενδυτικών έργων ή για την κατάρτιση στρατηγικής χρηματοδότησης για 

την ωριμότητα των επενδύσεων. 

Αυτές οι επενδυτικές ευκαιρίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε μεγάλο αριθμό Δήμων της ΕΕ, να ξεκινήσουν ή να 

επιταχύνουν τη διαδικασία κινητοποίησης επενδύσεων για τη βιώσιμη ενέργεια. Ανάλογα με τη δομή και το βαθμό 

επένδυσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση προσέγγιση επενδυτών ή/και χρηματοδοτών ή, κατά 

περίπτωση, να προβλεφθεί συνδυασμός με άλλες χρηματοδοτικές ροές της ΕΕ (π.χ. Ταμείο Συνοχής, Ταμείο ‘InvestEU’, 

Εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλες εθνικές πηγές χρηματοδοτήσεων). 

https://cinea.ec.europa.eu/events/european-city-facility-call-proposals-info-session-13-december-2021_en
https://webcast.ec.europa.eu/european-city-facility-info-day
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet-eucf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-eucf;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EUCF;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eucityfacility.eu/home.html
https://www.eucityfacility.eu/home.html


Το ‘EU City Facility’ θα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε Δήμους της ΕΕ για την ανάπτυξη επενδύσεων βιώσιμης 

ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν σε ορισμένο χρονικό 

διάστημα και να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δίκτυα έργων, νομική και διοικητική ανάλυση, περιγραφή του τρόπου 

χρηματοδότησης των επενδύσεων και σχεδιασμό της διαδικασίας για την έναρξη των επενδύσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σχετίζονται με τον σχεδιασμό βιώσιμης ενέργειας σε επίπεδο Δήμου και με την 

χρηματοοικονομική τεχνική της βιώσιμης ενέργειας, ιδίως, στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει 

να γνωρίζουν τον στρατηγικό χαρακτήρα αυτής της πρωτοβουλίας και να είναι σε θέση να κινητοποιήσουν άλλες πόλεις 

και Δήμους και να έχουν μια υγιή στρατηγική προσέγγισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πόλεων, οι Δήμοι  θα πρέπει, να 

αποδεικνύουν την πολιτική δέσμευση, να αποσαφηνίζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες σχεδιασμού, να επιδεικνύουν 

φιλόδοξη κλίμακα δυνητικών επενδύσεων και επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκεκριμένο πλαίσιο που 

στοχεύει σε πολιτικά εγκεκριμένα SECAPs, να περιγράφουν τους στοχευμένους επενδυτικούς τομείς, το είδος των 

προβλεπόμενων χρηματοδοτικών λύσεων και τη διακυβέρνηση για την ανάπτυξη της έννοιας των επενδύσεων, να 

προβλέπουν πειστικό σχέδιο για τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών στους σχετικούς (τεχνικούς και 

χρηματοπιστωτικούς) τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, καθώς και ένα σχέδιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 

ικανοτήτων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, και να δεσμευθεί για την παρακολούθηση της υλοποίησης των 

επενδύσεων για δύο έτη. 

Η οικονομική συνεισφορά της Επιτροπής θεωρείται ότι θα είναι τα 16 εκατ.  

 


