
Акценти от втория цикъл кръгли
маси на SMAFIN

Нови публикации

SMAFIN бе представен на следните
събития:

През пролетта на 2022 г. всяка една от четирите държави по 
проекта SMAFIN - България, Хърватия, Гърция и Румъния - 
организира своята втора кръгла маса по проекта SMAFIN, както 
онлайн, така и в хибриден формат. Събитията предоставиха 
възможност на общо 400 заинтересовани страни, представители 
на политическия, финансовия, бизнес, строителния и 
академичния сектор, да се запознаят, обсъдят, коментират, 
предложат и допринесат към подобряването на националните 
политики и финансовите мерки за енергийна ефективност.

Запознайте се с всички акценти, основни изводи и заключения, 
събрани във фактологията на Втората кръгла маса на SMAFIN:

• България, "Общински енергиен мениджмънт и устойчиви 
енергийни инвестиции", 16-17 март 2022 г.

• Хърватия, "Финансиране на зеления преход в многофамилните 
сгради и промишлеността", 13-14 април 2022 г.

• Гърция, "Подкрепа за прилагането на интелигентно 
финансиране за енергийно ефективни сгради в Гърция", 14 
април 2022 г.

• Румъния, "Финансови решения за устойчиво повишаване на 
енергийната ефективност в сградите и промишлеността", 12 
април 2022 г.

Вследствие на последните промени в политиката за енергийна 
ефективност на европейско и национално равнище и с оглед на 
втория цикъл на кръглите маси на SMAFIN, консорциумът 
актуализира доклада за пазарен анализ за периода юни 2021 г. - 
април 2022 г. Тъй като Националните планове за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ) остават най-важните стратегически 
планове, които имат роля в пазара на енергийна ефективност 
във всички държави от SMAFIN, документът поставя на фокус 
именно тях.

Повече информация на https://www.smafin.eu/

"Конференция на инициативата на Звеното за икономически 
преход: как ЗИП може да подкрепи вашия енергиен преход?", 
март 2022 г.

През март REGEA представи резултатите от SMAFIN и целите на 
проекта на конференцията " Конференция на инициативата на 
Звеното за икономически преход: как ЗИП може да подкрепи 
вашия енергиен преход?", която се проведе в Барселона. В 
конференцията взеха участие местни и регионални 
ръководители, енергийни експерти и изследователи. По време 
на двудневните експертни панели и интерактивни сесии те 
обмениха опит по теми, сред които методите за финансиране на 
прехода към зелена енергия, потенциалът на общностите за 
възобновяема енергия за намаляване на енергийната бедност и 
много други.

Резултатите от SMAFIN бяха представени и обсъдени по време на 
панелната дискусия за финансиране и обезпечаване на 
енергийния преход. В последвалата дискусия участниците в 
панела отново подчертаха значението на комбинирането на 
публични средства и частен капитал за инвестиции в енергийна 
ефективност, за да се постигне по-добро съотношение между 
качество и цена и значителни икономии и резултати.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук:  

Финансиране на проекти за енергийно обновяване, 1 юли 2022 г.
Екипът на националния проект организира сателитно събитие на 
SMAFIN в Яш, Румъния, на 1 юли 2022 г. в рамките на проекта 
nZEB Roadshow. Семинарът "Финансиране на проекти за 
енергийно обновяване" беше насочен към финансовите 
институции и местните власти и имаше за цел да идентифицира 
начините за преодоляване на пречките и минимизиране на 
рисковете за увеличаване на процента на инвестициите за 
проекти за енергийна ефективност в Румъния. Освен това бяха 
разгледани националните политики и наличните частни и 
публични схеми за финансиране и бяха оценени и обсъдени 
предложения за подобрения.

Съвместно събитие в рамките на инициативата Sustainable 
places 2022, (SP2022), 7 септември 2022 г.

Sustainable Places е платформа за разпространение на научни 
изследвания, провеждане на семинари, групиране на проекти на 
ЕС и създаване на мрежи между всички видове заинтересовани 
страни. SP2022 ще се проведе в рамките на четири дни в 
хибриден формат (присъствено и онлайн) на събитието. SMAFIN 
ще участва заедно с проектите EUROPA, outPHit, SAVE THE HOMES 
и re-MODULEES в съвместен онлайн семинар, чиято цел е да се 
подчертаят общите и допълващи се идеи и решения, 
предоставени от петте проекта, които надеждно водят до 
високоефективно и задълбочено обновяване на сградите.

Повече информация за събитието можете да намерите на

Развитие при работните групи
на SMAFIN
България
Четвъртата работна група в България се проведе онлайн на 15 
юли 2022 г. Нейната цел беше да събере обратна връзка от 
последната кръгла маса на SMAFIN, както и впечатления от 
последвалото събитие в рамките на проекта BeSMART за 
финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ, което се проведе на 3-4 
юни в Бургас. Освен това членовете на работната група 
обсъдиха текущото политическо статукво след вота на 
недоверие към настоящия парламент и потенциалните пречки, 
които това би породило за успешното стартиране и изпълнение 
на националните програми за подпомагане на сградното 
обновяване. 

На следващо място в дневния ред бе и проектът за създаване 
на Европейски консултативен съвет по въпросите на Зелената 
сделка и прилежащите подразделения и роли, сред които и 
Комитетът за подкрепа на законодателните инициативи, 
свързани с пакета на ЕК "Fit-for-55". Участниците в срещата 
също така обсъдиха и следващите стъпки по отношение на 
разработването на препоръки за политики, като заявиха 
готовността си да участват и подкрепят предстоящите събития 
на BeSMART, планирани през есента.

Новият сезон на SMAFIN започва с нов кръг от срещи на 
националните работни групи в другите три държави партньори:

Хърватия
След провеждането на втората кръгла маса, членовете на 
хърватската работна група ще се съберат през следващите 
месеци, за да обсъдят заключенията от предишното събитие, 
влиянието на настоящата енергийна криза и степента, до която 
това ще се отрази на инвестициите в енергийна ефективност. 
Резултатите от дискусията ще бъдат използвани за изготвяне на 
темите на сесията, върху които ще бъде изградена последната 
кръгла маса, планирана за пролетта на 2023 г.  

Гърция
Следващата виртуална среща на работната група на SMAFIN в 
Гърция ще бъде организирана през ноември 2022 г. и този път 
членовете, представляващи министерства, банки, ЕСКО, 
свързани проекти и управители на сгради, ще обсъдят 
изготвянето на препоръките за политики, разработвани от 
националния екип на проекта. Те също така ще проследят 
резултатите от втората кръгла маса, организирана през април, 
обвързвайки ги с третия и последен сезон на проекта, като 
определят последните приоритетни теми.  

Румъния
Следващата среща на РГ SMAFIN в Румъния ще се проведе в 
средата на ноември 2022 г., както и в Гърция. Основната цел на 
срещата ще бъде анализът на резултатите от второто РТ и 
новите развития оттогава насам. Освен това ще се планира 
организирането на 3-то РТ и други дейности по проекта. Ще 
бъде поставен акцент върху осигуряването на приемственост на 
темите за обсъждане, като например етапа на изпълнение на 
LTRS и етапните постижения на NRRP в областта на енергийната 
ефективност, главно правната рамка за договорите за 
енергийни характеристики (EPC) и създаването на Националния 
фонд за енергийна ефективност.

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/

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

Бюлетин № 4
септември 2022

Присъединете се към
общността на SMAFIN
SMAFIN насърчава постоянния диалог между заинтересованите
страни. В рамките на електронния форум заинтересованите страни
ще намерят насоки за идентифициране на финансови
възможности, както и за обмен на опит и сътрудничество.

Регистрирайте се на: https://www.smafin.eu/forum/

Свържете се с нас:

Координатор на
SMAFIN е CRES,

Гърция. 

REGEA
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https://twitter.com/smafin_eu
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