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Despre proiect
Proiectul SMAFIN, derulat în cadrul de programului european H2020,
are ca obiectiv sprijinirea ﬁnanțării investițiilor de eﬁciență energetică,
în principal în clădiri rezidențiale și publice dar și în întreprinderi mici
și mijlocii, industrie și infrastructură, prin organizarea de mese rotunde
la nivel național.
Ca urmare a bogatei experiențe din trecut a Forumurilor de investiții în
energie sustenabilă, SMAFIN planiﬁcă în următorii trei ani să organizeze
12 mese rotunde la nivel național în cele patru țări care participă în
proiect - Bulgaria Croația Grecia și România - pentru a aduce la aceeași
masă de discuție decidenții politici europeni, autorități naționale și
locale, reprezentanții sectoarelor ﬁnanciar, industrial, construcții și
academic, pentru a facilita investițiile în eﬁciența energetică odată cu
renovarea clădirilor.
Principalele avantaje
• Participanți din toate grupurile țintă SMAFIN vor avea ocazia să discute
obstacolele și experiențele trecute și să găsească soluții avantajoase
pentru toate părțile
• Cei care lucrează în sectorul ﬁnanciar vor dobândi o mai bună înțelegere a
beneﬁciilor și riscurilor din investițiile în eﬁciența energetică, ceea ce va
crește încrederea și capacitatea de a lucra în acest domeniu
• Autoritățile publice își vor dezvolta capacitatea de a concepe
politici care să încurajeze investițiile în eﬁciența energetică pe scară largă
• Companiile ESCO și alți actori din piață vor găsi modalitățile potrivite de a
juca un rol catalizator și proﬁtabil în piața eﬁcienței energetice
• Va crește încrederea tuturor participanților precum și cunoștințele
lor legate de investițiile în eﬁciența energetică prin folosirea unor
platforme și instrumente speciﬁce

Primele rezultate
Consorțiul SMAFIN lucrează în prezent la documentarea obstacolelor șai
riscurilor care întârzie implementarea politicilor de eﬁciență energetică în
ﬁecare țară, la colectarea modelelor ﬁnanciare, a inițiativelor relevante și
a celor mai bune practici. Rezultatele acestui studiu vor ﬁ diseminate prin
platforma proiectului și prin mese rotunde. Urmăriți aceste informații!

“Finanțarea măsurilor de
eﬁciență energetică și de
renovare aprofundată a clădirilor
în Republica Croația”
Masă rotundă online 21 ianuarie 2021
Masa rotundă a fost organizată în colaborare între Interreg MED Eﬃcient
Buildings Community (MED EBC) și SMAFIN (REGEA) pentru a discuta
ﬁnanțarea măsurilor de eﬁciență energetică și de renovare aprofundată a
clădirilor publice din Republica Croația.
Evenimentul a adunat 40 de participanți din ministere, orașe și agenții de
energie și s- discutat despre posibilitățile de ﬁnanțare în următoarea
perioadă, mobilizarea capitalului privat și crearea condițiilor pentru
renovări eﬁciente din punct de vedere energetic a clădirilor publice folosind
modelul EPC - Contracte de Performanță Energetică. Un bun punct de
pornire pentru discuții viitoare despre eﬁciența energetică în sectorul
de construcții !

Primele mese rotunde SMAFIN
în primăvara anului 2021
Primele mese rotunde organizate de SMAFIN în cele patru țări participante
sunt programate pentru primăvara anului 2021. Mai multe informații puteți
găsi în curând pe www.smaﬁn.eu.

Proiectul SMAFIN a fost prezent
la următoarele evenimente:
• Clădiri inteligente și eficiente energetic - 29 octombrie 2020
Proiectul SMAFIN a fost prezentat în cadrul evenimentului online
“Clădiri energetice și eﬁciente energetic” organizat de către INZEB și
GIZ pe 29 octombrie 2020 cu ocazia Zilei Europene a Renovării 2020.
Cu această ocazie s-au prezentat perspectivele și cadrul pentru clădiri
inteligente și eﬁciente energetic în Europa, împreună cu strategiile,
aspectele politice și progresele tehnologice din Grecia. Evenimentul,
care a beneﬁciat de prezența unui grup select de experți și vorbitori,
a reunit 222 de participanți. Înregistrarea video a acestui eveniment
(în limba elenă) este disponibilă pe canalul de YouTube al INZEB,
iar rezumatul subiectelor principale discutate este disponibil aici.
• Economisesc - Devin autonom - 4 decembrie 2020
Camera Tehnică a Grecie - Departamentul regional din Aitoloakarnania,
a organizat, cu ocazia anunțării schemei naționale de renovare,
evenimentul online “Economisesc - Devin autonom”.
INZEB a fost invitat să participe și a prezentat Pactul Verde European
și Strategia Valul de Renovări ale Clădirilor, împreună cu inițiativele și
proiectele europene care pot stimula ﬁnanțarea în domeniul eﬁcienței
energetice. Printre proiectele prezentate a fost și SMAFIN. A fost lansată
o invitație către cei 162 de participanți la eveniment de a se alătura
comunității SMAFIN.
• Academia MAPEI – 16 Decembrie 2020
În cadrul inițiativei Academia MAPEI, a avut loc o serie de evenimente
de politică și educație. INZEB a făcut în data de 16 decembrie 2020 o
prezentare privind politicile europene și naționale de renovare
a clădirilor.
Printre punctele cheie a fost prezentat proiectul SMAFIN și s-a
evidențiat legătura dintre ﬁnanțarea inteligentă și renovare.
Evenimentul online a fost vizionat de 130 de tehnicieni și ingineri.

Alătură-te comunității SMAFIN
SMAFIN încurajează un permanent dialog între toți participanții.
În cadrul e-Forumului toate părțile interesate vor găsi informații
pentru a identiﬁca oportunități ﬁnanciare, posibilități de relaționare
B2B, precum și pentru evaluări ale pieței.
Înregistrează-te pe https://www.smaﬁn.eu/forum/

Contactează-ne:
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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