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

Newsletter no 1
February 2021

HORIZON 2020 Programme
Contract No.955857

За проекта
Основната цел на SMAFIN е да улесни въвеждането на интелигентното
финансиране на проекти за енергийна ефективност както в жилищни,
ака и в обществени сгради, малки и средни предприятия,
промишлеността и инфраструктурата, чрез организирането на
национални кръгли маси.
На основата на ползотворния опит на Форумите за инвестиции в
устойчива енергия, SMAFIN планира през предстоящите 3 години да
организира 12 национални кръгли маси в четирите участващи в проекта
балкански държави - България, Хърватия, Гърция и Румъния. Те ще имат
цел да обединят представители на европейските, националните и
местните власти, финансовия, промишления, строителния и
академичния сектор, за да улеснят инвестициите в енергийна
ефективност при обновяването на сгради
Основни ползи
• Заинтересованите страни от всички целеви групи по проекта ще
имат възможност да обменят опит и да идентифицират добри практики
• Представителите на финансовия сектор ще разберат ползите и
рисковете от инвестиции в енергийна ефективност, което ще повиши
доверието им в тях и ще повиши капацитета им за управление на такъв
тип проекти
• Представителите на публичните власти ще придобият нови знания
и опит за разработване на политики, които насърчават инвестициите в
енергийна ефективност в по-широк мащаб
• ЕСКО дружествата ще намерят нови възможности за участие
пазара на енергийна ефективност
• Всички заинтересовани страни ще повишат знанията си з
инвестициите в енергийна ефективност чрез разработените
платформи и инструменти.

Основни ползи
В момента консорциумът по проект SMAFIN работи по
идентифициране на бариерите и предизвикателствата, които
възпрепятстват прилагането на енергийно ефективни политики във
всяка държава, като същевременно се обобщава и информация за
наличните финансови модели, успешните инициативи и най-добрите
практики. Изводите от изследванията ще бъдат разпространени чрез
платформата на проекта и кръглите маси. Очаквайте още!

„Финансиране на мерки за
енергийна ефективност и
дълбоко обновяване на
обществени сгради в
Република Хърватия”
Онлайн кръгла маса - 21 януари 2021 г.
Кръглата маса беше организирана от Общността за ефективни
сгради на Interreg MED (MED EBC) и SMAFIN (REGEA) с цел
обсъждане на финансирането на мерки за енергийна ефективност
и дълбокото обновяване на публичните сгради в Република Хърватия.
Събитието събра около 40 участници от министерства, общински
администрации и енергийни агенции, които обсъдиха новите
възможности за финансиране, привличането на частни инвестиции
и създаването на условия за ефективно обновяване на публичните
сгради, на базата на модел за сертифициране на енергийните
характеристики на сгради. Добра отправна точка за бъдещи
разговори за енергийната ефективност в строителния сектор!

Първи кръгли маси на SMAFIN
през пролетта на 2021 г.
Кръглите маси на участващите в SMAFIN държави са планирани за
пролетта на 2021 г.
Скощо ще откриете още инормация на www.smaﬁn.eu.

Проектът SMAFIN бе
представени на следните
събития:
• Интелигентни и енергийно ефективни сгради
– 29 октомври 2020 г.
Проектът SMAFIN беше представен на онлайн събитието „
Интелигентни и енергийно ефективни сгради“, организирано от
INZEB и GIZ на 29 октомври 2020 г. по случай Деня на обновяването
на Европа 2020 г. по инициативата Renovate Europe. Онлайн
събитието обсъди перспективите и рамката за постигане на
интелигентни и енергийно ефективни сгради в Европа, както и
стратегиите за политическото и технологичното развитие в Гърция.
В събитието участваха изтъкнати лектори и водещи експерти по
темата, като присъстваха общо 222 участници. Видеоклипът от
събитието (на гръцки) е достъпен в YouTube канала на INZEB, а
резюме на обсъдените ключови теми е достъпно тук.
• I am Saving – I am getting Autonomous - 4 декември 2020 г.
Техническата камара на Гърция - Регионален департамент на
Айтолоакарнания, организира онлайн събитие по повод
обявяването на националната схема за обновяване „I am Saving –
I am getting Autonomous“. В контекста на събитието INZEB представи
Зелената сделка на ЕС и Стратегията на „Вълната на саниране“,
както и инициативи и проекти на ЕС, които биха могли да увеличат
инвестициите в енергийната ефективност. SMAFIN бе сред
представените проекти, като бе отправен и призив към 162-те
участници в събитието да се присъединят към SMAFIN общността.
• Академия MAPEI - 16 декември 2020 г.
На 16 декември 2020 г., в рамките на инициативата Академия
MAPEI, онлайн поредица от политически и образователни събития,
INZEB изнесе презентация с фокус върху европейските и
националните политики за обновяване. Сред ключовите моменти
на представянето бе и проектът SMAFIN, в ролята на свързващо
звено между интелигентното финансиране и сградното обновяване.
В онлайн събитието участваха 130 инженери.

Станете част от SMAFIN
общността
SMAFIN насърчава поддържането на постоянен диалог между
заинтересованите страни. В онлайн форума, всички те, могат да
открият насоки за идентифициране на финансови възможности,
създаване на бизнес партньорства и подкрепа за интелигентно
финансиране.
Регистрирайте се на: https://www.smaﬁn.eu/forum/

Свържете се с нас:
https://twitter.com/smaﬁn_eu
https://www.linkedin.com/company/smaﬁn-h2020-project
https://www.facebook.com/smaﬁnproject
www.smaﬁn.eu
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