
Izdvajamo iz 2. ciklusa SMAFIN
Okruglih stolova

Nova izdanja

Pridružite se SMAFIN zajednici
Pozivamo vas da se pridružite SMAFIN e-forumu, gdje svi zainteresirani
mogu podijeliti svoja iskustva i umrežiti se s drugim aktivnim dionicima,
ali i pronaći korisne materijale te smjernice za financijske modele
poticanja cjelovite obnove.

Registrirajte se na: https://www.smafin.eu/forum/

SMAFIN je sudjelovao na
slijedećim događanjima: 

U proljeće 2022. svaka od četiri zemlje sudionice projekta SMAFIN: 
Bugarska, Hrvatska, Grčka i Rumunjska, organizirala je drugi krug 
SMAFIN Okruglih stolova, u online i u hibridnom formatu. U sklopu 
Okruglih stolova, dionici iz političkog, financijskog, poslovnog, 
građevinskog i akademskog sektora imali su priliku čuti više o
novitetima, raspravljati, komentirati te predlagati izmjene nacionalnih 
političkih programa i financijskih mjera za energetsku učinkovitost.           

Otkrijte sve naglaske, ključne zaključke i preporuke koje su prik-
upljene u informativnim listovima 2. ciklusa SMAFIN Okruglih stolova:

• Bugarska, " Upravljanje energijom na lokalnoj razini i održiva ulag-
anja" održan tijekom 16. i 17. ožujka 2022 

• Hrvatska, "Financiranje zelene tranzicije u višestambenim zgrada-
ma i industriji" održan tijekom 13. i 14. travnja 2022  

• Grčka, "Potpora za provedbu pametnog financiranja za energetski 
učinkovite zgrade u Grčkoj 2022", održan tijekom 14. travnja 2022  

• Rumunjska, "Financijska rješenja za održivo povećanje energetske 
učinkovitosti u zgradarstvu i industriji", održan tijekom 12. travnja 2022 

Prateći najnovija kretanja u politici energetske učinkovitosti na eu-
ropskoj i nacionalnoj razini te s obzirom na 2. ciklus SMAFIN okruglih 
stolova, konzorcij je ažurirao izvješće o analizi tržišta za razdoblje od 
lipnja 2021. do travnja 2022. S obzirom da nacionalni planovi oporav-
ka i otpornosti (NPOO) ostaju najrelevantniji strateški planovi, inter-
venirajući na tržištu energetske učinkovitosti u svim zemljama SMAF-
IN-a, dokument stavlja u fokus informacije vezane uz njih.

Više informacija možete pronaći na https://www.smafin.eu/

"ETU Initiative konferencija: kako ETU može podržati vašu energet-
sku tranziciju?", Ožujak 2022

U ožujku je REGEA predstavila rezultate SMAFIN-a i ciljeve projekta 
na konferenciji "ETU Initiative: kako ETU može podržati vašu energet-
sku tranziciju?" održanom u Barceloni. Konferencija je okupila loka-
lne i regionalne donositelje odluka, energetske stručnjake i 
istraživače. Tijekom dva dana stručnih i interaktivnih panela razmije-
nila su se iskustva o temama kao što su metode financiranja prelaska 
na zelenu energiju, potencijal obnovljivih izvora energije za smanjen-
je energetskog siromaštva i još mnogo toga.

Rezultati SMAFIN-a predstavljeni su i raspravljeni tijekom panel 
rasprave o financiranju energetske tranzicije. U raspravi koja je usli-
jedila panelisti su utvrdili važnost kombiniranja javnih sredstava i pri-
vatnog kapitala za ulaganja u energetsku učinkovitost kako bi se 
postigla bolja vrijednost za novac te značajne uštede i rezultati.

Više informacija o konferenciji dostupno je ovdje:

Financiranje projekata energetske obnove, 1. srpnja 2022

Satelitski SMAFIN događaj organizirao je nacionalni projektni tim u 
Iasi Rumunjska, 1. srpnja 2022. u okviru projekta nZEB Roadshow. 
Radionica "Financiranje projekata energetske obnove" bila je nami-
jenjena financijskim institucijama i lokalnim vlastima a cilj je bio 
identificirati načine za prevladavanje prepreka i minimiziranje rizika 
za povećanje stopa ulaganja u projekte energetske učinkovitosti u 
Rumunjskoj. Osim toga, analizirani su nacionalni programi te dostup-
ni privatni i javni programi financiranja, koji su zatim procijenjeni s 
prijedlozima za poboljšanje. 

Zajednički događaj za Održiva mjesta (Joint Event in Sustainable 
Places 2022), 7. rujna 2022

Sustainable Places je platforma za širenje istraživanja, provođenje 
radionica, agregiranje EU projekata i umrežavanje između dionika. 
SP2022 će se održati tijekom četiri dana u hibridnom (digitalno i 
uživo) formatu. SMAFIN će biti predstavljen zajedno s projektima 
EUROPA, outPHit, SAVE THE HOMES i re-MODULEES u zajedničkoj 
online radionici, s ciljem isticanja zajedničkih i komplementarnih 
uvida i rješenja kojima svih pet projekata doprinosi, učinkovito i pou-
zdano dovodeći do visokih performansi, te dubinske obnove zgrada.

Više informacija o događaju je dostupno na:

Novosti iz SMAFIN radnih skupina
Bugarska
Četvrta radna skupina u Bugarskoj održana je online 15. srpnja 
2022. Cilj joj je bio prikupiti povratne informacije s najnovijeg 
SMAFIN Okruglog stola, kao i dojmove s BeSMART događaja, o 
financiranju projekata energetske učinkovitosti i OIE, održanog 3. i 
4. lipnja u Burgasu. Osim toga, članovi Radne skupine raspravljali su 
o trenutnom političkom statusu quo nakon izglasavanja nepov-
jerenja sadašnjem sazivu parlamenta i mogućim nedostacima koji bi 
mogli utjecati na uspješan početak i provedbu nacionalnih pro-
grama potpore za obnovu zgrada.
Potom je na dnevnom redu bio i projekt za stvaranje Savjetodavnog 
odbora za Europski zeleni plan i njegovih predviđenih preraspodjela 
i uloga, među kojima je i Odbor za potporu zakonodavnim inicijati-
vama vezanim uz paket Europske komisije „Spremni za 55“. Sudioni-
ci sastanka također su razgovarali o sljedećim koracima u vezi s raz-
vojem preporuka, te su se složili da će sudjelovati i podržati na-
dolazeća BeSMART događanja zakazana za jesen.

Nova SMAFIN sezona počinje novim krugom sastanaka nacionalnih 
radnih skupina u ostale tri partnerske zemlje:

Hrvatska
Budući da je drugi okrugli stol iza nas, hrvatski članovi radne sk-
upine okupit će se u narednim mjesecima kako bi raspravili zakl-
jučke prethodnih okruglih stolova, na koji način se zaključci odraža-
vaju na trenutnu energetsku krizu i u kojoj će mjeri utjecati na ulag-
anja u energetsku učinkovitost. Rezultati rasprave poslužit će za 
izradu tema na kojima će se graditi završni okrugli stol planiran za 
proljeće 2023.  

Grčka
Sljedeći virtualni sastanak SMAFIN radne skupine u Grčkoj bit će 
organiziran sredinom studenog 2022., a ovoga puta članovi koji 
predstavljaju ministarstva, banke, ESCO tvrtke, srodne projekte i 
upravitelje zgrada, raspravljat će o nacrtu preporuka koje je izradio 
nacionalni projektni tim. Također će pratiti rezultate drugog Okru-
glog stola organiziranog u travnju i povezati ih s trećom i posljedn-
jom godinom projekta, postavljajući konačne prioritetne teme.   

Rumunjska
Sljedeći sastanak SMAFIN radne skupine u Rumunjskoj održat će se 
sredinom studenog 2022., kao i u Grčkoj. Glavni cilj sastanka bit će 
analiza rezultata drugog Okruglog stola i novi razvoj događanja. 
Osim toga, planirat će se organizacija trećeg Okruglog stola i druge 
projektne aktivnosti. Naglasak će biti stavljen na osiguranje kon-
tinuiteta tema rasprave, kao što su faza provedbe dugoročnih 
strategija obnove i postignuća NPOO u području energetske učinko-
vitosti, većinom fokusirajući se na pravni okvir za ugovore o ener-
getskom učinku i uspostava Nacionalnog fonda za energetsku 
učinkovitost.

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/
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