Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Σκοπός
Η δημιουργία ενός οδηγού για τη χρηματοδότηση, εκτέλεση και πιστοποίηση έργων
δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη
δημιουργία οδηγιών πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και
λοιπών οικοσυστημικών και κοινωνικοοικονομικών υπηρεσιών που παράγονται από τα
έργα αυτά. Σημαντικό κομμάτι του έργου αποτελεί η αξιολόγηση της ανάγκης δημιουργίας
κανονιστικής διάταξης για την πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου
του άνθρακα, εφόσον κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται από διαθέσιμα πρωτόκολλα. Τέλος, θα
πρέπει να πιστοποιηθεί κάποια διαθέσιμο έργο για τη διαπίστωση λειτουργίας της
μεθόδου.

Σύνοψη πρότασης
Ζητείται
Η πρότυπη πιστοποίηση των δεσμεύσεων άνθρακα από έργα δάσωσης στη χώρα
Η πιστοποίηση πρόσθετων οικοσυστημικών και κοινωνικοοικονομικών υπηρεσιών,
σημαντικών για την τοπική κοινωνία, που δημιουργούνται εξαιτίας των έργων
δάσωσης για δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.
Η δημιουργία οδηγού για ανάλογες δράσεις στο μέλλον, ο οποίος θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά:
o Τρόπους χρηματοδότησης έργων δάσωσης για δέσμευση CO2 (forest carbon
financing)
o Οδηγίες για την εκπόνηση μελέτης δάσωσης
o Οδηγίες για την πιστοποίηση δεσμεύσεων άνθρακα
o Οδηγίες για την πιστοποίηση επιπρόσθετων ωφελειών
o Οδηγίες για την οικονομική αξιοποίηση των παραγόμενων μονάδων
άνθρακα στις αγορές άνθρακα
Η αξιολόγηση της ανάγκης δημιουργίας κανονιστικής διάταξης για την πιστοποίηση
έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την πιστοποίηση τέτοιων έργων τα
διεθνώς αποδεκτά προβλήματα, όπως
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Π1: Ανασκόπηση των έργων δάσωσης και πιστοποίησής τους στην υποχρεωτική και
εθελοντική αγορά άνθρακα (ΔΕΚ 2017) – 25% του συνολικού ποσού
Π2: Αναφορά για τον τρόπο πιστοποίησης έργων δάσωσης και πρόσθετων
οικοσυστημικών υπηρεσιών καθώς και κοινωνικοοικονομικά οφέλη έργων
δάσωσης (ΜΑΡ 2018) -15% του συνολικού ποσού
Π3: Οδηγός εκτέλεσης ανάλογων έργων με πρόταση για τη θεσμοθέτηση της
πιστοποίησής τους (μεταφέροντας και εμπειρία εξωτερικού) (ΑΥΓ 2018) – 40% του
συνολικού ποσού
ο οποίος θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
o Τρόπους χρηματοδότησης έργων δάσωσης για δέσμευση CO2 (forest
carbon financing)
o Οδηγίες για την εκπόνηση μελέτης δάσωσης
o Οδηγίες για την πιστοποίηση δεσμεύσεων άνθρακα
o Οδηγίες για την πιστοποίηση επιπρόσθετων ωφελειών
o Οδηγίες για την οικονομική αξιοποίηση των παραγόμενων μονάδων
άνθρακα στις αγορές άνθρακα
Π4: Αξιολόγηση της ανάγκης έκδοσης κανονιστικής διάταξης για την πιστοποίηση
έργων δασώσεων (ΟΚΤ 2018) – 10% του συνολικού ποσού.
Π5: Πιλοτική πιστοποίηση έργου (ΝΟΕΜ 2018) – 10% του συνολικού ποσού

Φορέας υλοποίησης
Επειδή το προτεινόμενο έργο έχει και ερευνητικά χαρακτηριστικά, προτείνεται ο
φορέας υλοποίησης να προέρχεται από το χώρο των ΑΕΙ ή άλλου ερευνητικού
φορέα.
Η ανάθεση θα πρέπει να γίνει σε φορέα με σημαντική εμπειρία σε θέματα δασικών
πιστώσεων άνθρακα καθώς και της οικονομίας (αγοράς) γύρω από τη θεματική
αυτή (τρόπους και εταιρίες πιστοποίησης).
Χρηματοδότηση
Προτείνεται ο προϋπολογισμός του έργου να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 € + ΦΠΑ.

