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Σκοπός του έργου SMAFIN

Το έργο SMAFIN είναι τριετές, χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, και υλοποιείται σε 4 κράτη

Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία με σκοπό την υποστήριξη της χρηματοδότησης για

ενεργειακές επενδύσεις κυρίως σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, αλλά και σε ΜΜΕ, τη βιομηχανία και

τις υποδομές, οργανώνοντας συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, τουλάχιστον μια ανά έτος σε κάθε

χώρα.
Ειδικοί στόχοι:

Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των Sustainable Energy Forums (SEIFs)

Σύνταξη προτάσεων πολιτικής για ενεργειακή αποδοτικότητα ή/και χρηματοδοτικά

εργαλεία

Σύνδεση των σχετικών πρωτοβουλιών και όλων των ενδιαφερομένων μέσω των

συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου

www.smafin.eu

http://www.smafin.eu/


Ενδιαφερόμενοι

Bασικός παράγοντας επιτυχίας του SMAFIN είναι οι ενδιαφερόμενοι και η ενεργή συμμετοχή τους

από το αρχικό στάδιο του έργου. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του έργου και των ομάδων-

στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υψηλή προτεραιότητα. Αναλυτικά, το έργο

απευθύνεται σε:

Τράπεζες, άλλους χρηματοδοτικούς φορείς και ESCOs

Εθνικές δημόσιες αρχές, κυρίως τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών,

Οικονομίας, Ενέργειας και τις Διαχειριστικές Αρχές

Τοπικές και περιφερειακές αρχές

Συλλόγους κατασκευαστών, ΜΜΕ και βιομηχανικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών και

παρόχους υπηρεσιών

Ακαδημαϊκούς φορείς

Μέσα μαζικής ενημέρωσης



Αποτελέσματα έως σήμερα

4 Τεχνικές Εκθέσεις: Ανάλυση προηγούμενων πρωτοβουλιών, Ανάλυση αγοράς,

Βέλτιστες πρακτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση των

κτηρίων, Επιλογή μέτρων πολιτικής προς επανασχεδιασμό

4 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης του 1ου κύκλου και ήδη (1) από τον δεύτερο στη

Βουλγαρία, ενώ ακόμη δύο (Κροατίας, Ρουμανίας) διοργανώνονται παράλληλα με τη

σημερινή συζήτηση

10 Συναντήσεις των Εξωτερικών Ομάδων Εργασίας του έργου



Αποτελέσματα έως σήμερα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου SMAFIN (www.smafin.eu) με Νέα, Εργαλειοθήκη (10

τεχνικές εκθέσεις, 55 χρηματοδοτικά εργαλεία, 19 βέλτιστες πρακτικές για την υποστήριξη των

ενδιαφερομένων στην αξιοποίηση κεφαλαίων σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας), E-Forum για

την ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνιακό υλικό

10 Δορυφορικές εκδηλώσεις και συμμετοχές σε σχετικές τεχνικές συναντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο (3 εκδόσεις έως τώρα) με 1600 αποδέκτες στις 4 χώρες του έργου

80 αναφορές στον τύπο για το έργο στην Ελλάδα

3 Καμπάνιες επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα

http://www.smafin.eu/


SMAFIN 2021-SMAFIN 2022

Ι. Χρηματοδότηση ενεργειακής 
απόδοσης σε κτήρια κατοικιών

ΙΙ. Χρηματοδότηση ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτήρια

ΙΙΙ. Ανταγωνιστικές διαδικασίες 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα

Ι. Χρηματοδότηση ενεργειακής 
απόδοσης σε κτήρια κατοικιών

ΙΙ. Χρηματοδότηση ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτήρια

ΙΙΙ. Ταξινομία



Ενδεικτικά σημεία από την 1η συζήτηση 

Κτήρια κατοικιών:

Διαφοροποίηση κριτηρίων - οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της παρέμβασης

Ταχύτερη αποπληρωμή των τιμολογίων του προγράμματος ώστε να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη δυναμική στην κίνηση κεφαλαίων

Ο ρόλος των Διαβατηρίων Ανακαίνισης Κτηρίων στην ριζική ανακαίνιση κατοικιών

Ο ρόλος των τραπεζών ως φορέων επικοινωνίας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων 



Ενδεικτικά σημεία από την 1η συζήτηση

Δημόσια Κτήρια:

Ο ουσιαστικός ρόλος του Ενεργειακού Υπευθύνου στην επιτυχία του προγράμματος 
ΗΛΕΚΤΡΑ

Τα δημόσια κτήρια με σημαντικές παρεμβάσεις μπορούν να επιτύχουν έως και 
65% εξοικονόμηση ενέργειας

Βέλτιστες πρακτικές συνδυασμού δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης-
Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε Δήμους 

Οι ΣΔΙΤ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο δημόσιο τομέα με νέους στόχους και νέες 
κατευθυντήριες γραμμές



Πως μπορείτε να συμμετέχετε στο SMAFIN

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου (www.smafin.eu) και συμμετέχετε στη

συζήτηση στο E-Forum

Εγγραφείτε στους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

twitter.com/smafin_eu

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

www.facebook.com/smafinproject




