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Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του έργου LIFE16 GIE/CY/000709 με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: 

Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+. 

 

The present report has been prepared by the Department of Forests of the Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment within the framework of the project LIFE16 GIE/CY/000709 entitled ‘Troodos 

National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services’. The Project is co-funded by the European 

Commission in the framework of the project LIFE+. 

 

 

 

 

 

 

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: 

Κωνσταντίνου Λ., Παπαδόπουλος Μ. 2018. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων του έργου 

iLIFE-TROODOS. Τμήμα Δασών. Λευκωσία. 

 

This document may be cited as follows: 

Constantinou L., Papadopoulos M. 2018. Monitoring Protocol of Core Actions of the project iLIFE-TROODOS. 

Department of Forests. Nicosia. 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς  
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Monitoring Protocol of Core 
Actions 
English Summary 

Action C.1 of the project iLIFE-TROODOS: ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural values and 

Ecosystem Services’ (LIFE16 GIE/CY/000709) is designed to measure the effectiveness of the core actions and 

the project’s impact during the formal reporting of the project (during the Mid-term Report and the Final 

Report) and three years after the end of the project (to be included in the After-LIFE Plan). The Monitoring 

Protocol of Core Actions (action’s deliverable) is complementary to the Project's Monitoring Protocol that was 

prepared by the Project Management Team (Action E.2). Moreover, the ‘LIFE project performance indicators’ 

form an Annex of this protocol. The Protocol includes and describes the following: 

• the indicators for monitoring the impact of the project’s core actions on the awareness regarding the

natural values of EDPT, ecosystem services and Natura 2000 network in general,

• the beneficiary that will be responsible for the monitoring of each indicator,

• the sources of information that will be used for the monitoring of each indicator,

• the assessment criteria for each indicator,

• the time-frame for the assessment of each indicator and

• the target numbers (where applicable) for each indicator and for different phases of the project.

These monitoring indicators allow the Project Management Team either to confirm the adequacy of the 

developed measures to address the lack of awareness on the Troodos National Forest Park and the Natura 

2000 network, the natural values for which was set up and the ecosystem services provided by Natura 2000 

network in general, or to question these means and alternatively develop new ones. The Project Management 

Team will review the progress achieved towards fulfilling each of the monitoring indicators regularly and will 

provide scientific guidance if needed. 
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Πρωτό κόλλό 
Παρακόλόύ θησης των 
Κύ ριων Δρα σεων 
Δράση C.1 

1. Εισαγωγή

Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» 

(LIFE16 GIE/CY/000709) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες 

του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000, 

καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. Για το σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς του 

έργου θα υλοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία, ειδικά σχεδιασμένη για την επίτευξη του στόχου του 

έργου. Μια σειρά από δράσεις, εκ των οποίων μία προπαρασκευαστική δράση (Δράση Α), τρεις κύριες 

δράσεις (Δράσεις Β), δύο δράσεις παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου (Δράσεις C), δύο δράσεις 

επικοινωνίας και διάδοσης του έργου και των αποτελεσμάτων του (Δράσεις D) και δύο δράσεις διαχείρισης 

του έργου (Δράσεις Ε), αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην αλλαγή της 

αρνητική στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στο Δίκτυο Natura 2000. 

Η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του έργου θα πρέπει να βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό 

σύστημα παρακολούθησης. Το έργο προνοεί τη δημιουργία δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων 

παρακολούθησης: το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» του έργου και το 

«Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», το οποίο αφορά σε όλες τις δράσεις του Έργου, εκτός των κύριων 

δράσεων. 

2. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων», 

όπως προνοείται στη Δράση C.1 (Παρακολούθηση των κύριων δράσεων του έργου) του έργου iLIFE-

TROODOS. Η Δράση C.1 στοχεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κύριων δράσεων του έργου 

και τον αντίκτυπο του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του (κατά την ενδιάμεση έκθεση και την 

τελική έκθεση), αλλά και τρία έτη μετά το τέλος του έργου (After-LIFE Plan). Οι κύριες δράσεις του έργου 

αποσκοπούν στην αλλαγή της αρνητική στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στις 

φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και του Δικτύου 

Natura 2000 γενικότερα. 

Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των κύριων δράσεων του έργου θα υλοποιηθούν: 
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- B.1 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού

Δασικού Πάρκου Τροόδους.

- B.2 Συναντήσεις/Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

- B.3 Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» (βλ. Παράρτημα Ι) συμπληρώνει το «Πρωτόκολλο 

Παρακολούθησης Έργου», το οποίο καταρτίστηκε από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Δράση Ε.2). Επιπλέον, 

οι δείκτες επιδόσεων του έργου LIFE (LIFE project performance indicators) αποτελούν παράρτημα αυτού του 

πρωτοκόλλου (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει και περιγράφει τα ακόλουθα: 

• τους δείκτες για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των κύριων δράσεων του έργου ως προς την

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φυσικές αξίες του ΕΔΠΤ, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και του

δικτύου Natura 2000 γενικά,

• τον συνεργαζόμενο φορέα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση κάθε δείκτη,

• τις πηγές πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση κάθε δείκτη,

• τη/τις δράσεις του έργου με την/τις οποίες σχετίζεται ο κάθε δείκτης.

• το/τα παραδοτέο/α που σχετίζεται/ονται με τον κάθε δείκτη.

• τους αριθμούς στόχους (όπου εφαρμόζεται) για τις επιθυμητές τιμές του κάθε δείκτη.

• το χρονικό πλαίσιο για της επίτευξη των επιθυμητών τιμών για τον κάθε δείκτη.

• τις ημερομηνίες αξιολόγησης του κάθε δείκτη από την Ομάδα Διαχείρισης του Έργου.

• αποκλείσεις από τις επιθυμητές τιμές, όπως τέθηκαν αρχικά, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές.

Οι δείκτες παρακολούθησης επιτρέπουν στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου να επιβεβαιώσει την επάρκεια των 

μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με το ΕΔΠΤ και το δίκτυο Natura 

2000, τις φυσικές αξίες που διαθέτει και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχονται 

από το δίκτυο Natura 2000 γενικά. Σε περίπτωση που τα μέτρα δεν έχουν οποιοδήποτε αντίκτυπο ως προς 

την αύξηση της ευαισθητοποίησης, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Η Ομάδα 

Διαχείρισης Έργου, αξιοποιώντας τον Πίνακα 1, θα εξετάζει την πρόοδο που επιτυγχάνεται και θα παρέχει 

επιστημονική καθοδήγηση εάν απαιτείται. 

3. Οδηγίες συμπλήρωσης Πρωτοκόλλου

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου, καλείται να συμπληρώνει 

τις πέντε τελευταίες στήλες του Πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, να καταγράφει: 

• Την ημερομηνία αξιολόγησης

• Τον χρόνο παράδοσης (έγκαιρη παράδοση, μικρή καθυστέρηση, σημαντική καθυστέρηση)

• Την ποιότητα του παραδοτέου (πολύ καλή, ικανοποιητική, μη ικανοποιητική)

• Τη συνολική αξιολόγηση

• Ενδεχόμενες αποκλίσεις, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές.
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Η συνολική αξιολόγηση προκύπτει σύμφωνα με τους συνδυασμούς του πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1. Συνολική αξιολόγηση του «Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» 

 

Έγκαιρη Παράδοση 

Μικρή 

Καθυστέρηση  

(1-2 μήνες) 

Σημαντική  

Καθυστέρηση  

(>3 μήνες) 

Πολύ καλή Άριστη υλοποίηση Καλή υλοποίηση 
Μέτριου βαθμού 

υλοποίηση 

Ικανοποιητική Καλή υλοποίηση 
Μέτριου βαθμού 

υλοποίηση 

Ικανοποιητική 

υλοποίηση 

Μη ικανοποιητική  Ελλιπής υλοποίηση 
Ανεπαρκής 

υλοποίηση 
Ανεπιτυχής υλοποίηση 

 

  

Ποιότητα 

Παραδοτέου 

Χρόνος 

Παράδοσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων



Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων του έργου iLIFE-TROODOS 

 

Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 

Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 

Φορέας* 
Πηγές πληροφοριών 

Αριθμός 

(στόχος) 

Χρονικό 

πλαίσιο 

(καταληκτική 

ημερομηνία) 

Ημερομηνία 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 

αιτιολόγηση, 

προτεινόμεν

ες αλλαγές 

Χρόνος 

εκτέλεσης 

Ποιότητα 

παραδοτέ

ου 

Συνολική 

Αξιολόγηση 

Β.1 

Δημιουργία και 

προβολή υλικού σε 

μέσα μαζικής 

ενημέρωσης 

Τηλεοπτικά spots CONTACT 

Δημιουργία 

τηλεοπτικών spots 6 04/2018      

Προβολή τηλεοπτικών 

spots σε τηλεοπτικούς 

σταθμούς 

300 10/2018      

200 10/2019      

200 05/2020      

Ραδιοφωνικά 

spots 
CONTACT 

Δημιουργία 

ραδιοφωνικών spots 6 04/2018      

Προβολή 

ραδιοφωνικών spots 

σε ραδιοφωνικά 

σταθμούς 

1728 10/2018      

864 10/2019      

864 05/2020      

Τηλεοπτικές 

παρουσιάσεις 
ΤΔ, ΤΠ 

Παρουσία σε 

τηλεοπτικές εκπομπές 3/ έτος 

10/2018      

10/2019      

05/2020      

Ραδιοφωνικές 

παρουσιάσεις 
ΤΔ, ΤΠ 

Συνεντεύξεις σε 

ραδιοφωνικές 

εκπομπές 
3/ έτος 

10/2018      

10/2019      

05/2020      

Ζωντανές 

ραδιοφωνικές 

συνδέσεις 

CONTACT 

Διοργάνωση 

ραδιοφωνικών 

συνδέσεων 
1/ έτος 

09/2018      

09/2020      

Κινούμενα 

σχέδια 
CONTACT 

Δημιουργία 

κινουμένων σχεδίων 3 04/2018      

1050 12/2018      



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 

Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 

Φορέας* 
Πηγές πληροφοριών 

Αριθμός 

(στόχος) 

Χρονικό 

πλαίσιο 

(καταληκτική 

ημερομηνία) 

Ημερομηνία 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 

αιτιολόγηση, 

προτεινόμεν

ες αλλαγές 

Χρόνος 

εκτέλεσης 

Ποιότητα 

παραδοτέ

ου 

Συνολική 

Αξιολόγηση 

Προβολή κινουμένων 

σχεδίων σε 

κινηματογραφικές 

αίθουσες 

1050 12/2019      

Δημιουργία 

έντυπου υλικού 

Διαφημίσεις 

CONTACT, 

FU 

Καταχώρηση 

διαφημίσεων σε 

περιοδικά 
6/ έτος 

12/2018      

12/2019      

09/2020      

Καταχώρηση 

διαφημίσεων σε 

εφημερίδες 
14/ έτος 

12/2018      

12/2019      

09/2020      

Δελτία τύπου 
Καταχώρηση δελτίων 

τύπου σε εφημερίδες 10/ έτος 

12/2018      

12/2019      

09/2020      

Ενημερωτικό 

φυλλάδιο 

Ετοιμασία 

ενημερωτικού 

φυλλαδίου 
2 γλώσσες 05/2018      

Διανομή 

ενημερωτικού 

φυλλαδίου 
10000 09/2020      

Παρουσία στο 

διαδίκτυο 

Facebook 

CONTACT 

Δημιουργία σελίδας 

του έργου στο 

Facebook 
1 02/2018      

 

Συνεχής παρουσία του 

έργου στο Facebook 

3333 

likes/year 

12/2018      

12/2019      

09/2020      

Google network 
Παρουσία στο δίκτυο 

της Google 

 533.333 

impressio

ns/year 

10/2018      

10/2019      

05/2020      



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 

Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 

Φορέας* 
Πηγές πληροφοριών 

Αριθμός 

(στόχος) 

Χρονικό 

πλαίσιο 

(καταληκτική 

ημερομηνία) 

Ημερομηνία 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 

αιτιολόγηση, 

προτεινόμεν

ες αλλαγές 

Χρόνος 

εκτέλεσης 

Ποιότητα 

παραδοτέ

ου 

Συνολική 

Αξιολόγηση 

Web banners 

Προβολή web banners 

σε δυο κύριους 

Κυπριακούς 

ιστότοπους 

1.000.000 

impressio

ns/year 

11/2018      

05/2019      

06/2020      

Καταχώρηση 

εξωτερικής 

διαφήμισης 

Billboards  
Billboards “pisa» 

Billboards “superpisa” 

13 

5 
07/2018      

Διαφήμιση σε 

λεωφορεία 
 

City buses 7 06/2019      

Intercity buses 2 12/2019      

Β.2 

Υλοποίησης 

συναντήσεων/ 

Εργαστηρίων 

πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης 

Συναντήσεις με 

τις τοπικές 

κοινότητες 

ΤΔ 

Διοργάνωση 

συναντήσεων με τις 

τοπικές κοινότητες 

4 12/2018      

4 06/2020      

Έκθεση για τις 

συναντήσεις με τις 

τοπικές κοινότητες 
1 07/2020      

Εργαστήρι 

φορέων χάραξης 

πολιτικής 

FU 

Διοργάνωση 

εργαστηρίου φορέων 

χάραξης πολιτικής 
1 10/2018      

Έκθεση για το 

εργαστήρι των 

φορέων χάραξης 

πολιτικής 

1 11/2018      

Εργαστήρι 

τουριστικής 

βιομηχανίας 

FU 

Διοργάνωση 

εργαστηρίου 

τουριστικής 

βιομηχανίας 

1 10/2019      



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 

Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 

Φορέας* 
Πηγές πληροφοριών 

Αριθμός 

(στόχος) 

Χρονικό 

πλαίσιο 

(καταληκτική 

ημερομηνία) 

Ημερομηνία 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 

αιτιολόγηση, 

προτεινόμεν

ες αλλαγές 

Χρόνος 

εκτέλεσης 

Ποιότητα 

παραδοτέ

ου 

Συνολική 

Αξιολόγηση 

Έκθεση για το 

εργαστήρι της 

τουριστικής 

βιομηχανίας 

1 11/2019      

Εργαστήρια 

ενδιαφερομένων 

φορέων 

FU 

Διοργάνωση 

εργαστηρίου 

ενδιαφερομένων 

φορέων 

1 10/2018      

1 03/2020      

Έκθεση για τα 

εργαστήρια των 

ενδιαφερομένων 

φορέων 

1 04/2020      

Β.3 

Προσέλκυση 

επισκεπτών στο 

Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους 

 

Παραγωγή 

ντοκιμαντέρ 
ΤΔ 

Ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του έργου 1 04/2019      

Διοργάνωση 

διαγωνισμού 

φωτογραφίας 

FU 

Ανακοίνωση 

αποτελεσμάτων 

διαγωνισμού 
1 05/2019      

Υπαίθρια κινητή 

έκθεση 
FU 

Δημιουργία 

εξοπλισμού και 

εκτύπωση 

φωτογραφιών κινητής 

έκθεσης 

1 07/2019      

Έκθεση για τη 

διαδικασία/ 

αποτελέσματα της 

1 07/2020      



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 

Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 

Φορέας* 
Πηγές πληροφοριών 

Αριθμός 

(στόχος) 

Χρονικό 

πλαίσιο 

(καταληκτική 

ημερομηνία) 

Ημερομηνία 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 

αιτιολόγηση, 

προτεινόμεν

ες αλλαγές 

Χρόνος 

εκτέλεσης 

Ποιότητα 

παραδοτέ

ου 

Συνολική 

Αξιολόγηση 

υπαίθριας κινητής 

έκθεσης 

Διαμόρφωση 

χώρων για άτομα 

με αναπηρίες 

ΤΔ 

Διαμόρφωση του 

εκδρομικού χώρου 

«Λιβάδι του Πασιά» 

για άτομα με 

αναπηρίες 

- 10/2018      

Ενημερωτικές 

πινακίδες 
ΤΔ 

Τοποθέτηση 

ενημερωτικών 

πινακίδων στο Εθνικό 

Δασικό Πάρκο 

Τροόδους 

4 10/2018      

Εφαρμογές για 

«έξυπνες 

συσκευές» 

FU 

Δημιουργία 

εφαρμογών για 

«έξυπνες συσκευές» 

(α) «Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους» 

(β) «Κυνήγι θησαυρού 

στο Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους» 

2 12/2018      

Οθόνες αφής για 

πληροφόρηση 
FU 

Δημιουργία γραφικού 

περιβάλλοντος 

διεπαφής χρήστη για 

τις οθόνες αφής των 

σημείων 

πληροφόρησης 

1 02/2019      



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 

Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 

Φορέας* 
Πηγές πληροφοριών 

Αριθμός 

(στόχος) 

Χρονικό 

πλαίσιο 

(καταληκτική 

ημερομηνία) 

Ημερομηνία 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 

αιτιολόγηση, 

προτεινόμεν

ες αλλαγές 

Χρόνος 

εκτέλεσης 

Ποιότητα 

παραδοτέ

ου 

Συνολική 

Αξιολόγηση 

Σημεία 

πληροφόρησης 
ΤΔ 

Εγκατάσταση σημείων 

πληροφόρησης 2 04/2019      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

LIFE project performance indicators 



At the end of the project

Objective Indicators
Estimated Impact 
(absolute values)

Estimated Impact 

(in %)*
Please comment and give brief explainations of assumptions 

used for the calculation

* Change expected (in %) compared to the initial situation. Please explain reference data used to set the initial situation. 

  This is normally directly linked to the baseline you have developed in the proposa

 CO2 tons / year % change

 Methane tons / year % change
 Other GHG (please 

specify) 
tons / year % change

 Air Pollutants (please 
specify: NOx, PM, etc) 

in ppm % change

 Irritant / Corrosive / Toxic  (gr/kg/tons) / year % change

 Mutagenic / Carcinogenic  (gr/kg/tons) / year % change

 Persistent / 
Bioaccumulative 

 (gr/kg/tons) / year % change

 Waste Reduction  tons / year % change Please specify origin: Prevention, reuse, recycling, etc.

Water
 Improved resilience to 

flooding  

 inhabitants 
(improved 
conditions) 

% change

 hectars 
(improved 
conditions) 

% change

 Improved Water Quality  m3/year % change

 Raw materials  tons / year % change

 Reduced water 
consumption 

 m3 / year % change

 Energy from Renewable 
Energy Sources 

 kwh / year  % change

 Reduced energy 
consumption 

 kwh / year  % change

Forestry

 Reforested areas; 
increase in area under 

sustainable forest 
management 

ha % change

Agriculture
 Areas of agricultural land 

under sustainable 
management 

ha % change

Soil / Land Soil Surface improved ha % change

Habitats

 Areas progressing 
towards improvement or 

restoration or in a 
favourable conservation 

status 

ha % change
Please limit to a maximun of 3 most relevant habitats targeted by 

your proposal

Wildlife Species
 Number of threatened 
species in improved or 

secured status 

Population (specify 
unit)

% change
Please limit to a maximun of 3 most relevant species targeted by 

your proposal

Alien Species
 Reduction of invasive 

alien species 
Population/ha
Population/m3

% change
Please limit to a maximun of 3 most relevant alien species 

targeted by your proposal

Employment  Jobs created FTE % change

Replication / Transfer
 N . of replication / 

Transfer 
not applicable

Please specify, if applicable, in how many 
countries / sectors /entities /regions 

replication/transfer takes place.

 Expected revenues  Euros not applicable
 market size in number of 

customers 
 customers not applicable

Reduction of cost per 
unit or process

 in Euros / unit % change

Payback Time
 capital invested / net 

income  
 in years not applicable

Awareness raising
 Number of individuals 

reached 
975000 25-90%

The data will be based on the project surveys and from records 
received from AGB, registering tv/radio attendance (90% of 
Cypriots and 25% of visitors/ tourists)

Website 4000 n/a 100 unique visitors minimun per month

Behavioural change 
 Number of individuals 

changing behaviour 
420000 20-80%

- Inhabitants of Cyprus by 50%
- Policy implementers (including representatives of the tourism 
industry sector) by 40%
- Local people and local authorities by 80%
- Children by 40%
- Youth by 50%
- Visitors/ Tourists by 20%
- People with Disabilities by 25%

Other (please specify)

Improved Nature, Species and 
Biodiversity

 Economic Performance, 
Market Uptake, Replication

Market uptake

Communication, dissemination, 
awareness rising

Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)

 Reduction / 
substitution of 

dangerous 
substances 

LIFE Performance Indicators

Better use of natural resources

LIFE Call for Proposals 2016

Energy 

Improved Environmental  and 
Climate Performance (including
resilience to climate change)

 Reduction of 
greenhouse gas 
emissions (GHG) 

 Air quality and 
emissions 

Waste management

Reduced resource 
consumption 

(excluding energy)

Water

Sustainable land use, 
agriculture and forestry

LIFE Performance Indicators Call 2016.xlsx Page 1 of 2



3 or 5 years after the project Select → 3 years after the project
(5 years mandatory for Nature Projects)

Objective Indicators
Estimated Impact 
(absolute values)

Estimated Impact 

(in %)*
Please comment and give brief explainations of assumptions 

used for the calculation

* Change expected (in %) compared to the initial situation. Please explain reference data used to set the initial situatio
  This is normally directly linked to the baseline you have developed in the proposal. 

 CO2 tons / year % change

 Methane tons / year % change

 Other GHG 
(please specify) 

tons / year % change

 Air Pollutants (please 
specify: NOx, PM, etc) 

in ppm % change

 Irritant / Corrosive / Toxic  (gr/kg/tons) / year % change

 Mutagenic / Carcinogenic  (gr/kg/tons) / year % change

 Persistent / 
Bioaccumulative 

 (gr/kg/tons) / year % change

 Waste Reduction  tons / year % change Please specify origin: Prevention, reuse, recycling, etc.

Water
 Improved resilience to 

flooding  

 inhabitants 
(improved 
conditions) 

% change

 hectars 
(improved 
conditions) 

% change

 Improved resilience to 
droughts 

 hectars (improved 
conditions) 

% change

 Improved Water Quality  m3/year % change

 Raw materials  tons / year % change

 Reduced water 
consumption 

 m3 / year % change

 Energy from Renewable 
Energy Sources 

 kwh / year  % change

 Reduced energy 
consumption 

 kwh / year  % change

Forestry

 Reforested areas; 
increase in area under 

sustainable forest 
management 

ha % change

Agriculture
 Areas of agricultural land 

under sustainable 
management 

ha % change

Soil / Land Soil Surface improved ha % change

Habitats

 Areas progressing 
towards improvement or 

restoration or in a 
favourable conservation 

status 

ha % change
Please limit to a maximun of 3 most relevant habitat targeted by 

your proposal

Wildlife Species
 Number of threatened 
species in improved or 

secured status 

Population (specify 
unit)

% change
Please limit to a maximun of 3 most relevant species targeted by 

your proposal

Alien Species
 Reduction of invasive 

alien species 
Population/ha
Population/m3

% change
Please limit to a maximun of 3 most relevant alien species targeted 

by your proposal

Employment  Jobs created FTE % change

Replication / Transfer
 N . of replication / 

Transfer 
not applicable

Please specify, if applicable, in how many 
countries / sectors /entities /regions 

replication/transfer takes place.
 Expected revenues  Euros not applicable

 market size in number of 
customers 

 customers not applicable

Reduction of cost per 
unit or process

 in Euros / unit % change

Payback Time
 capital invested / net 

income  
 in years not applicable

Awareness raising
 Number of 

entities/individuals 
reached/ made aware 

1000000 25-90% 95% of Cypriots and 25%

Website 7000 n/a

Behavioural change 
 Number of 

entities/individuals 
changing behaviour 

500000 20-85%

- Inhabitants of Cyprus by 60%
- Policy implementers (including representatives of the tourism 
industry sector) by 60%
- Local people and local authorities by 85%
- Youth by 60%
- Visitors/ Tourists by 20%
- People with Disabilities by 35%

Other (please specify)

LIFE Performance Indicators
LIFE Call for Proposals 2016

Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME

Improved Environmental  and 
Climate Performance (including
resilience to climate change)

 Reduction of 
greenhouse gas 
emissions (GHG) 

 Air quality and 
emissions 

 Reduction / 
substitution of 

dangerous 
substances 

Waste management

Improved Nature, Species and 
Biodiversity

 Economic Performance, 
Market Uptake, Replication

Market uptake

Communication, dissemination, 
awareness rising

Better use of natural resources

Reduced resource 
consumption 

(excluding energy)

Water

Energy 

Sustainable land use, 
agriculture and forestry

LIFE Performance Indicators Call 2016.xlsx Page 2 of 2




