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Obiective
 Valorificarea rezultatelor Forumurilor de investiții în energie durabilă (SEIF I) - personalizarea
cunoștințelor acumulate anterior și a rezultatelor la cadrul și oportunitățile actuale
 Implementarea recomandărilor de investiții în eficiența energetică – elaborarea de recomandări
naționale pentru măsuri politice eficiente și aplicabile sau instrumente financiare care să fie livrate
factorilor de decizie la toate nivelurile și / sau instituțiile financiare
 Conectarea tuturor inițiativelor de sprijin și a părților interesate în domeniul investițiilor în eficiența
energetică - acces potențial la fonduri publice și private pentru proiecte de eficiență energetică,
prezentând cele mai bune practici și mecanisme de sprijin, conectând părțile interesate și punând în
aplicare soluții concrete
 Impact dincolo de durata proiectului prin:
i) transmiterea experienței și angajamentului pentru continuarea meselor rotunde naționale
către un organism național din fiecare țară
ii) menținerea platformei de facilitare SMAFIN pentru diseminarea știrilor, inițiativelor și practicilor
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Platformă & e-Forum

 Platforma SMAFIN este punctul principal și central de comunicare al proiectului, fiind canalul adecvat
pentru a ajunge la toate părțile interesate și pentru a comunica rezultatele și activitățile proiectului în
mod regulat în funcție de progresul acestuia.
 Prin intermediul platformei de facilitare SMAFIN și a e-Forumului, este sprijinit întregul cadru al meselor
rotunde, fiind utilizat ca o poartă de acces pentru difuzarea cât mai largă a informațiilor din proiect
 În cadrul e-forumului, SMAFIN încurajează un dialog continuu între părțile interesate implicate
 Toate părțile interesate vor beneficia de contextul de consolidare a capacităților, îndrumări în
combinarea fondurilor publice și private pentru proiecte mari de eficiență energetică și vor contribui la
furnizarea de politici și recomandări de investiții în domeniul eficienței energetice.
 Alte activități de sprijin și discuții în contextul e-forumului vor include îndrumări pentru identificarea
oportunităților financiare, conectare B2B și sprijin pentru informații de piață, pe lângă schimbul de bune
practici, inițiative, oportunități, știri și rezultate ale proiectului.
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Grupuri țintă
Conexiunea structurală a proiectului cu principalele grupuri țintă și părțile interesate
la nivel național și european încă din stadiul incipient al proiectului este o necesitate
primordială, iar implicarea activă a acestora reprezintă cheia succesului inițiativei SMAFIN.
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MASA ROTUNDĂ
Încurajează dialogul structurat cu factori de decizie cheie, pentru a defini
barierele pentru investițiile la scară largă și pentru a promova utilizarea finanțării
eficienței energetice, în conformitate cu prioritățile și oportunitățile naționale.
 Continuă seria forumurilor SEIF
 Eveniment anual
 Prima MASA ROTUNDĂ - dedicată clădirilor
 2 sesiuni plenare (introductivă si finală de sinteză) și sesiuni tematice
 Favorizarea discuțiilor între participanți și diseminare largă
 Facilitarea formulării de recomandări – politici și mecanisme de finanțare
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