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Предстояща кръгла маса в Хърватия
Предстои провеждането на следващата кръгла маса на SMAFIN в
Хърватия  и този път фокусът е върху финансирането на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни и в промишлени
сгради. Това виртуално събитие ще се проведе на 29 и 30 септември,
събирайки представители на хърватските министерства, бизнеса,
търговските банки и сдружения на собственици, за да обсъдят
възможностите за увеличаване на мащаба на енергийното
обновяване в предстоящия период. Повече информация, както и
страницата за регистрация, ще бъдат достъпни на уебсайта на
SMAFIN през следващите седмици. Очакваме Ви!

През първата половина на 2021 г. се състояха първите SMAFIN
кръгли маси във всяка от четирите участващи държави – България,
Хърватия, Гърция и Румъния, с ценното участие на 453
представители на заинтересовани страни , сред които политичeския,
финансовия, бизнес, строителния и академичния сектор.
Открийте всички акценти, основни изводи и заключения, които
бяха събрани и представени в информационните бюлетини на
Кръглите маси на SMAFIN:

Първи резултати
Стимулирането на частно финансиране на инвестиции в енергийна
ефективност все още е предизвикателство, пред което са изправени
много страни, като продължаването на диалога е от съществено
значение за цялостното разработване на нови политики и
финансови инструменти, както и за преработване на
съществуващите инструменти. През последните няколко месеца
консорциумът SMAFIN проучи, изследва и интервюира десетки
ключови заинтересовани страни, за да придобие по-добра
представа за текущото развитие в областта на инвестициите в
енергийна ефективност във всяка от страните, представени в
проекта. Подробните констатации скоро ще бъдат достъпни на
платформата на SMAFIN, като тук можете да се запознаете с кратък
обзор на резултатите.

Допълнителна информация:
https://www.smafin.eu/2nd-smafin-newsletters-highlights/

Предстоящи SMAFIN събития
• Втората среща на работната група в Гърция ще се състои
онлайн на 23 септември 2021 г., четвъртък. Целта на срещата е да
се направи оценка на дейностите на първата кръгла маса на SMAFIN,
която се проведе на 20 май 2021 г. с участието на 99 експерти, и да
се обсъдят допълнително предложения и идеи за по-добро
формулиране на съществуващите политики и програми, които,
заедно със следващите две събития, ще бъдат в основата на 2-рата
национална кръгла маса на SMAFIN през пролетта на 2022 г.

• На 21 октомври 2021 г., четвъртък, в рамките на европейския
Renovation Day 2021 ще се състои онлайн национално събитие,
организирано от INZEB и GIZ в партньорство с проект SMAFIN H2020,
за проучване потенциала на Националния план за възстановяване
и устойчивост за инвестиране в обновяването на сгради за
климатично неутрално бъдеще, чиято цел е да се подчертае
значението на обновяването на сгради за постигането на
дългосрочната цел на ЕС за климатично неутрална икономика до
2050 г. Ще бъде обърнато внимание и на елементите, които могат
да подпомогнат постигането на целта на ЕС чрез изпълнението на
Националния план за възстановяване и устойчивост.

• Повече подробности относно дневния ред скоро на
уебсайта на проекта.

• През ноември 2021 г. е планирано още едно събитие, в рамките
на което финансираните по H2020 проекти Triple-A и SMAFIN
съвместно организират кратка кръгла маса с национални експерти
в областта на инвестициите в проекти за енергийна ефективност.
Целта е да се определят начините за преодоляване на пречките
и минимизиране на рисковете пред финансовите институции при
инвестиране в енергийна ефективност в Гърция. Освен това ще
бъдат разгледани националните политики и наличните финансови
схеми за частно и публично финансиране, както и ще бъде оценено
и обсъдено предложението за повишаване на ефективността.

Останете на линия!

Станете част от SMAFIN общността
SMAFIN насърчава поддържането на постоянен диалог между
заинтересованите страни. В онлайн форума те могат да открият
насоки за идентифициране на финансови възможности, създаване
на бизнес партньорства и подкрепа за интелигентно финансиране.

Регистрирайте се на: //www.smafin.eu/forum/
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• България, "Климат и енергия: Политики и финансови механизми
за устойчиво развитие през новия планов период"

• Хърватия, "Финансиране на мерки за енергийна ефективност и
дълбоко обновяване на обществени сгради в Република Хърватия".

• Гърция, "Подкрепа за прилагането на интелигентно финансиране
на енергийно ефективни сгради в Гърция"

• Румъния, "Решения за финансиране на енергийното обновяване
на сгради"


