
Τα σηµαντικότερα σηµεία από τον 2ο

κύκλο των συζητήσεων στρογγυλής
τραπέζης του SMAFIN 

HORIZON 2020 Programme
Contract No.955857 

The project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under Grant Agreement No. 955857

Νέες κυκλοφορίες

Το SMAFIN συµµετείχε
στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Την άνοιξη του 2022, καθεμία από τις τέσσερις χώρες που 
συμμετέχουν στο έργο SMAFIN, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα και 
η Ρουμανία διοργάνωσαν τη δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, 
τόσο διαδικτυακά όσο και σε υβριδική μορφή. Οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν παρέχοντας την ευκαιρία σε συνολικά 400 
εκπροσώπους ενδιαφερόμενων φορέων του πολιτικού, οικονομικού, 
επιχειρηματικού, κατασκευαστικού και ακαδημαϊκού κλάδου να 
μάθουν, να συζητήσουν, να σχολιάσουν, να προτείνουν και να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής και χρηματοδοτικών 
εργαλείων για την ενεργειακή απόδοση. Tα σημαντικότερα σημεία και 
τα βασικά συμπεράσματα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμα στις 
σχετικές σελίδες στον ιστότοπο του έργου: 
• Βουλγαρία, «Διαχείριση ενέργειας στους Δήμους και βιώσιμες 
ενεργειακές επενδύσεις» 16-17 Μαρτίου 2022

• Κροατία, «Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης σε 
πολυκατοικίες και βιομηχανία» 13-14 Απριλίου 2022 

• Ελλάδα, «Υποστήριξη για την εφαρμογή έξυπνης χρηματοδότησης 
ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων στην Ελλάδα.2022», 14 Απριλίου 2022

• Ρουμανία, «Λύσεις χρηματοδότησης για μια βιώσιμη αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια και τη βιομηχανία», 12 Απριλίου 2022

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην πολιτική ενεργειακής 
απόδοσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και ενόψει της διοργάνωσης 
του 2ου κύκλου των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης του SMAFIN, οι 
εταίροι του έργου επικαιροποίησαν τις εκθέσεις που αφορούν στην 
ανάλυση της αγοράς σε κάθε χώρα, για την περίοδο Ιουνίου 2021- Απριλίου 
2022. Μια και τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP) 
παραμένουν τα πιο σχετικά στρατηγικά σχέδια στην αγορά ενεργειακής 
απόδοσης σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο SMAFIN, η 
επικαιροποίηση επικεντρώνεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά. 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.smafin.eu/

«Διάσκεψη Πρωτοβουλίας Μονάδας Οικοσυστημικής Μετάβασης - 
Ecosystemic Transition Unit (ETU): πώς μπορεί η ETU να υποστηρίξει 
την ενεργειακή σας μετάβαση;»  Μάρτιος 2022 

Πίσω τον Μάρτιο, η REGEA παρουσίασε τα αποτελέσματα του SMAFIN και 
τους στόχους του έργου στη διάσκεψη «Πρωτοβουλία ETU: πώς μπορεί η ETU 
να υποστηρίξει την ενεργειακή σας μετάβαση;» που πραγματοποιήθηκε στη 
Βαρκελώνη. Το συνέδριο συγκέντρωσε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 
λήψης αποφάσεων, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και 
ερευνητές. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών των πάνελ εμπειρογνωμόνων 
και των διαδραστικών συνεδριών, αντάλλαξαν εμπειρίες σε θέματα όπως οι 
μέθοδοι χρηματοδότησης της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, οι 
δυνατότητες των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας και πολλά άλλα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής 
μετάβασης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του SMAFIN. 
Στην ενότητα που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες επανέλαβαν τη σημασία 
του συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση για την επίτευξη καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής, 
μεγαλύτερης εξοικονόμησης και καλύτερων αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες εδώ 

Χρηματοδότηση Έργων Ενεργειακής Ανακαίνισης, 1 Ιουλίου 2022 

Μια ακόμη δορυφορική εκδήλωση του έργου SMAFIN διοργανώθηκε 
από την εθνική ομάδα έργου, στο Iasi της Ρουμανίας την 1η Ιουλίου 
2022 στο πλαίσιο του έργου nZEB Roadshow. Το εργαστήριο 
«Χρηματοδότηση Έργων Ενεργειακής Ανακαίνισης» απευθυνόταν σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές αρχές και είχε ως στόχο τον 
εντοπισμό τρόπων για την υπέρβαση των εμποδίων και την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την αύξηση των επενδυτικών 
ποσοστών για έργα ενεργειακής απόδοσης στη Ρουμανία. Επιπλέον, 
εξετάστηκαν οι εθνικές πολιτικές και τα διαθέσιμα προγράμματα 
ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης, συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν  
προτάσεις για βελτίωση. 

Διαδικτυακό εργαστήριο στο πλαίσιο των Sustainable Places 2022, 
(SP2022), 7 Σεπτεμβρίου 2022
 
H “Sustainable Places” είναι μια πλατφόρμα για τη διάδοση της έρευνας, τη 
διεξαγωγή εργαστηρίων, την ομαδοποίηση έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και τη δικτύωση μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών. Το SP2022 θα διεξαχθεί σε 
τέσσερις ημέρες σε υβριδική (ψηφιακή και αυτοπροσώπως) μορφή 
εκδήλωσης. Το SMAFIN θα είναι παρόν μαζί με τα έργα EUROPA, outPHit, 
SAVE THE HOMES και re-MODULEES σε ένα κοινό διαδικτυακό εργαστήριο, με 
στόχο να αναδείξει τις κοινές ιδέες και λύσεις που προτείνονται από τα πέντε 
έργα, οδηγώντας αποτελεσματικά και αξιόπιστα σε υψηλής απόδοσης και σε 
βάθος ανακαινίσεις κτηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση 

Νέα από τις Οµάδες Εργασίας
του SMAFIN
Βουλγαρία
Η 4η συνάντηση της ομάδας εργασίας στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά στις 15 Ιουλίου 2022. Στόχος της ήταν να συγκεντρώσει σχόλια 
από την τελευταία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του SMAFIN, καθώς και 
εντυπώσεις από την  εκδήλωση του έργου BeSMART που ακολούθησε 
σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων EE και ΑΠΕ, που πραγματοποιήθηκε 
στις 3-4 Ιουνίου, στο Μπουργκάς. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας εργασίας 
συζήτησαν τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση μετά την ψήφο δυσπιστίας στο 
σημερινό κοινοβούλιο και τις πιθανές επιπτώσεις της στην επιτυχή έναρξη 
και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων στήριξης για την ανακαίνιση 
κτηρίων. Στη συνέχεια, η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε το σχέδιο για τη 
σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και τον ορισμό των υποομάδων και των ρόλων τους, μεταξύ των 
οποίων η Επιτροπή για την υποστήριξη των νομοθετικών πρωτοβουλιών 
που σχετίζονται με το πακέτο «Fit-for-55» της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στη 
συνάντηση συζήτησαν επίσης τα επόμενα βήματα σχετικά με τη 
διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής και συμφώνησαν να συμμετάσχουν και 
να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις του έργου BeSMART που έχουν 
προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Η τρίτη περίοδος του SMAFIN ξεκινά με έναν νέο γύρο συναντήσεων 
των εθνικών ομάδων εργασίας στις άλλες τρεις χώρες εταίρους:

Κροατία 
Με τη 2η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του SMAFIN να έχει 
πραγματοποιηθεί την περασμένη άνοιξη, η ομάδα εργασίας στην Κροατία, 
θα συναντηθεί τους επόμενους μήνες για να συζητήσει τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν από αυτήν, πώς αντανακλούν την τρέχουσα ενεργειακή 
κρίση και σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν οι επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης από αυτήν. Η  συζήτηση σκοπεύει να προετοιμάσει τη 
θεματολογία πάνω στην οποία θα  δομηθεί η τελική συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης του έργου, που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2023.

Ελλάδα
Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας εργασίας του SMAFIN στην 
Ελλάδα θα διοργανωθεί στα μέσα Νοεμβρίου 2022, και αυτή τη φορά τα 
μέλη που εκπροσωπούν υπουργεία, τράπεζες, ESCOs, σχετικά έργα και 
διαχειριστές κτηρίων, θα συζητήσουν το προσχέδιο συστάσεων πολιτικής 
εξοικονόμησης ενέργειας που συνέταξε η εθνική ομάδα έργου. Επίσης, θα 
ασχοληθούν με τα αποτελέσματα της δεύτερης συζήτησης στρογγυλής 
τραπέζης που διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2022 και θα τα συνδέσουν με 
την τρίτη και τελευταία σεζόν του έργου, θέτοντας τα θέματα που θα 
αποτελέσουν προτεραιότητα σε αυτήν.

Ρουμανία
Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας του SMAFIN στη Ρουμανία θα 
πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου 2022, όπως και στην Ελλάδα. 
Κύριος στόχος της συνάντησης θα είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
δεύτερης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης και οι εξελίξεις από τότε. Στο 
πλαίσιο της, θα προετοιμαστεί η επόμενη και τελευταία συζήτηση καθώς 
και άλλες δραστηριότητες του έργου. Έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση της 
συνέχειας στα θέματα συζήτησης, όπως το στάδιο υλοποίησης των 
επιτεύξεων των ορόσημων LTRS και NRRP στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης, κυρίως το νομικό πλαίσιο για τις συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης (EPC) και η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης.

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-bulgarian-round-table/

https://etuinitiative.eu/news/the-etu-initiative-conference-brought-
together-communities-for-a-more-sustainable-mediterranean-region/

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-croatian-round-table/

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-greek-round-table/

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-romanian-round-table/

https://www.sustainableplaces.eu/sp20-deep-renovation-
of-eu-building-stock/

4o Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Σεπτέµβριος 2022

Γίνετε µέλος της κοινότητας SMAFIN 
Το έργο SMAFIN υποστηρίζει τον συνεχή διάλογο μεταξύ των
ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο του e-Forum, υπάρχουν πληροφορίες
σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία, βέλτιστες πρακτικές, κα ενώ
μπορείτε να συμμετέχετε στις συζητήσεις μεταξύ των μελών της
κοινότητας του έργου.

Εγγραφείτε στο https://www.smafin.eu/forum/

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


