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Τα πρώτα αποτελέσµατα

Το έργο SMAFIN συµµετείχε στις
ακόλουθες εκδηλώσεις:

Γίνετε µέλος της κοινότητας
SMAFIN

Πρώτος κύκλος συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης  SMAFIN
την άνοιξη του 2021

“Χρηµατοδότηση µέτρων
ενεργειακής απόδοσης και βαθιά
ανακαίνιση δηµόσιων κτιρίων
στην Κροατία”

Επικοινωνήστε µαζί µας:

Το ΚΑΠΕ είναι ο
συντονιστής του
έργου SMAFIN.

REGEA
από την Κροατία

INZEB
από την Ελλάδα

EnEf fect
Consult

από τη Βουλγαρία

ENERO
από τη Ρουμανία

PRO-NZEB/
URBAN IN CERC
από τη Ρουμανία

- Consortium -

https://twitter.com/smafin_eu

https://www.linkedin.com/company/smafin-h2020-project 

https://www.facebook.com/smafinproject

www.smafin.eu

Το έργο SMAFIN, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
H2020, στοχεύει στην υποστήριξη της έξυπνης χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης κυρίως σε ιδιωτικά και 
δημόσια κτίρια, αλλά και σε ΜΜΕ, βιομηχανία και υποδομές με τη 
διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Ακολουθώντας την 
προηγούμενη επιτυχημένη εμπειρία των Φόρουμ Αειφόρου Ενέργειας 
(SEIFs), το έργο SMAFIN σχεδιάζει τα επόμενα 3 χρόνια να διοργανώσει 12 
εθνικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στις 4 Βαλκανικές χώρες που 
συμμετέχουν σ’ αυτό - Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ρουμανία - προκειμέ-
νου να φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, 
εθνικούς φορείς και τοπικές αρχές, εκπροσώπους του χρηματοοικονομικού, 
επιχειρηματικού, κατασκευαστικού και ακαδημαϊκού τομέα διευκολύνοντας 
τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στην ανακαίνιση κτηρίων.

Βασικά οφέλη
• Όλοι  ενδιαφερόμενοι για τα θέματα που ασχολείται το έργο SMAFIN 
θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους τα προβλήματα και τις 
εμπειρίες τους και να βρουν λύσεις αμοιβαίου οφέλους.
• Οι εκπρόσωποι του χρηματοδοτικού τομέα θα κατανοήσουν καλύτερα 
τα οφέλη και τους κινδύνους των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης 
και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στο χειρισμό σχετικών θεμάτων.
• Οι δημόσιες αρχές θα βελτιώσουν τις δεξιότητες σχεδιασμού πολιτικών που 
υποστηρίζουν τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλη κλίμακα.
• Οι ESCOs και οι εκπρόσωποι της αγοράς θα βρουν τους κατάλληλους
τρόπους για να διαδραματίσουν καταλυτικό και επικερδή ρόλο στην 
αγορά ενεργειακής απόδοσης
• Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και 
γνώση για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας τις 
προτεινόμενες από το έργο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εργαλεία

Οι εταίροι του έργου SMAFIN εργάζονται για την καταγραφή των 
εμποδίων που εμποδίζουν την εφαρμογή μέτρων πολιτικής για ενεργεια-
κή απόδοση σε κάθε χώρα, για τη συλλογή χρηματοοικονομικών 
μοντέλων, σχετικών πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών. Τα ευρή-
ματα θα διαδοθούν μέσω της πλατφόρμας του έργου και των συζητή-
σεων στρογγυλής τραπέζης. Μείνετε συντονισμένοι!

Διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης - 21 Ιανουαρίου 2021
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των έργων Interreg MED Efficient 
Buildings Community (MED EBC) και SMAFIN (REGEA) για να συζητηθεί η 
χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και η βαθιά ανακαίνιση 
δημόσιων κτιρίων στην Κροατία.

Συμμετείχαν περίπου 40 εκπρόσωποι από υπουργεία, πόλεις και ενεργει-
ακά γραφεία και συζήτησαν για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης 
την προσεχή περίοδο, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη 
δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική ενεργειακή ανακαίνιση δη-
μόσιων κτιρίων χρησιμοποιώντας το μοντέλο EPC. Η εκδήλωση αποτέλε-
σε πολύ καλό σημείο εκκίνησης για μελλοντικές συνομιλίες σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση στον κατασκευαστικό τομέα!

Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις του έργου SMAFIN του πρώτου έτους, στις 
τέσσερις συμμετέχουσες χώρες, προβλέπονται για την άνοιξη του 2021. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.smafin.eu σύντομα.

• Έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια - 29 Οκτωβρίου 2020
Το έργο SMAFIN παρουσιάστηκε στην ψηφιακή εκδήλωση "Έξυπνα και 
ενεργειακά αποδοτικά κτίρια", που διοργανώθηκε από το INZEB και την 
GIZ, στις 29 Οκτωβρίου 2020 με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανακαίνι-
σης της Ευρώπης 2020.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση συζητήθηκαν οι προοπτικές και το πλαίσιο 
για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη, καθώς και οι 
στρατηγικές, οι πολιτικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση, με μια άψογη σύνθεση από συμμετέχοντες στο πάνελ, 
εισηγητές και ειδικούς, συγκέντρωσε 222 συμμετέχοντες.
Το βίντεο της εκδήλωσης διατίθεται στο κανάλι youtube του INZEB,
(https://www.youtube.com/watch?v=fnEVVNwVnZg), ενώ τα βασικά 
θέματα που συζητήθηκαν διατίθενται εδώ
(http://inzeb.org/wrap-up-online-event-smart-and-energy-efficient-buildings/?lang=en)

• Εξοικονομώ - Αυτονομώ - 4 Δεκεμβρίου 2020
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – και συγκεκριμένα το Περιφερειακό 
Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, διοργάνωσε μια διαδικτυακή εκδήλωση με 
την ευκαιρία της ανακοίνωσης για το εθνικό πρόγραμμα ανακαίνισης 
"Εξοικονομώ - Αυτονομώ".

Το INZEB κλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση και παρουσίασε την 
Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη στρατηγική για το κύμα ανακαίνισης, 
καθώς και πρωτοβουλίες και έργα της ΕΕ που θα μπορούσαν να ενισχύ-
σουν τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης. Μεταξύ των έργων 
που παρουσιάστηκαν ήταν το SMAFIN ενώ έγινε ανοιχτή πρόσκληση προς 
τους 162 συμμετέχοντες της εκδήλωσης για συμμετοχή στην κοινότητα του 
έργου (https://inzeb.org/διαδικτυακη-εκδηλωση-εξοικονομω-αυτ/). 

• Ακαδημία MAPEI - 16 Δεκεμβρίου 2020
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «MAPEI Academy», μιας διαδικτυακής 
σειράς πολιτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, το INZEB παρουσίασε 
στις 16 Δεκεμβρίου 2020, τις εθνικές πολιτικές ανακαίνισης.
Μεταξύ των βασικών σημείων της παρουσίασης, ήταν το έργο SMAFIN 
όπου επισημάνθηκε η σύνδεση της έξυπνης χρηματοδότησης και της 
ανακαίνισης. Την ψηφιακή εκδήλωση παρακολούθησαν 130 μηχανικοί.

Το έργο SMAFIN υποστηρίζει τον συνεχή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερο-
μένων. Στο πλαίσιο του e-Forum, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με χρη-
ματοδοτικά εργαλεία, βέλτιστες πρακτικές, κα ενώ μπορείτε να συμμετέ-
χετε στις συζητήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας του έργου. 
Εγγραφείτε στο https://www.smafin.eu/forum/


