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Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας
του έργου SMAFIN
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συζήτηση
Στρογγυλής Τράπεζας του SMAFIN σε κάθε μία από τις τέσσερις
συμμετέχουσες χώρες στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα και τη
Ρουμανία με την πολύτιμη συμμετοχή συνολικά 453 ενδιαφερομένων
μερών, από σημαντικούς φορείς της πολιτικού, οικονομικού,
επιχειρηματικού, κατασκευαστικού και ακαδημαϊκού τομέα.
Ανακαλύψτε τα κυριότερα σημεία και τα βασικά συμπεράσματα όπως
παρουσιάστηκαν στα «Factsheets» των εκδηλώσεων:
●Βουλγαρία, «Κλίμα και ενέργεια: πολιτικές και χρηματοδοτικοί

μηχανισμοί για βιώσιμη ανάπτυξη στη νέα προγραμματική περίοδο»
https://www.smaﬁn.eu/factsheet-of-the-1st-national-roundtable-in-bulgaria/
●Κροατία, «Χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και

ανακαίνιση σε βάθος δημόσιων κτηρίων στη Δημοκρατία της Κροατίας»
https://www.smaﬁn.eu/factsheet-of-the-1st-national-roundtable-in-croatia/
●Ελλάδα, «Υποστήριξη της εφαρμογής έξυπνης χρηματοδότησης

ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων στην Ελλάδα»

https://www.smaﬁn.eu/factsheet-of-the-1st-smaﬁn-national-roundtable-in-greece/
●Ρουμανία, «Χρηματοδοτικές λύσεις για την ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων»

https://www.smaﬁn.eu/factsheet-of-the-1st-national-roundtable-in-romania/

Επερχόµενη συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας στην Κροατία –
Νέα ηµεροµηνία σύντοµα
Η επόμενη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας του SMAFIN στην Κροατία
βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και αυτή τη φορά εστιάζει στη
χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες,
κατοικίες και βιομηχανία. Θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30
Σεπτεμβρίου με σκοπό να συγκεντρώσει εκπροσώπους υπουργείων, της
βιομηχανίας, εμπορικών τραπεζών και διευθυντές κτηρίων για να
συζητήσουν τις δυνατότητες αύξησης του ρυθμού ενεργειακών
ανακαινίσεων την επόμενη περίοδο. Περισσότερες πληροφορίες θα
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του SMAFIN τις επόμενες εβδομάδες.

Τα πρώτα αποτελέσµατα του έργου
Η χάραξη πολιτικής είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία και καθώς
το ξεκλείδωμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης για επενδύσεις
ενεργειακής απόδοσης εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση που
αντιμετωπίζουν πολλές χώρες, η συνέχιση του διαλόγου είναι
απαραίτητη για την ολιστική σχεδίαση νέων πολιτικών και
χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και για τον επανασχεδιασμό των
υφιστάμενων. Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του SMAFIN
διερεύνησαν σχετικές αναφορές και πήραν συνέντευξη από δεκάδες
βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να κατανοήσουν καλύτερα την
τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των επενδύσεων ενεργειακής
απόδοσης σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο. Οι αναλυτικές
τεχνικές εκθέσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
SMAFIN, μέχρι τότε στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα
βασικά τους σημεία.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.smaﬁn.eu/2nd-smaﬁn-newsletters-highlights/

Εκδηλώσεις SMAFIN
• Η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στην Ελλάδα, θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021.
Σκοπός της συνάντησης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης
Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας SMAFIN, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 20 Μαΐου 2021, με τη συμμετοχή 99 εμπειρογνωμόνων και η
συζήτηση προτάσεων για την βελτίωση υφιστάμενων πολιτικών και
χρηματοδοτικών σχημάτων που θα αποτελέσουν τη βάση - μαζί με τα
δύο επόμενα γεγονότα - της 2ης Εθνικής Στρογγυλής Τράπεζας SMAFIN
την άνοιξη του 2022.
• Την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της Ημέρας Renovate
Europe 2021 - διοργανώνεται ελληνική διαδικτυακή εκδήλωση από την
INZEB και την GIZ σε συνεργασία με το έργο SMAFIN του προγράμματος
H2020, για να εξεταστούν οι δυνατότητες που προκύπτουν από το
«Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Επενδύσεων στην
ανακαίνιση κτηρίων για ένα ουδέτερο μέλλον για το κλίμα». Σκοπός
είναι να αναδειχθεί η σημασία της ανακαίνισης κτηρίων για την
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά
ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Περισσότερες πληροφορίες και το
πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου σύντομα.
• Τα έργα Triple-A και SMAFIN που χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα H2020 διοργανώνουν από κοινού μια συνοπτική συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 με εθνικούς
εμπειρογνώμονες. Στόχος της είναι ο εντοπισμός τρόπων υπέρβασης
των εμποδίων και ελαχιστοποίησης των κινδύνων για την αύξηση των
επενδυτικών επιτοκίων για έργα ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα.
Επιπλέον, θα εξεταστούν οι εθνικές πολιτικές και τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά ιδιωτικά και δημόσια προγράμματα χρηματοδότησης.
Μείνετε συντονισμένοι!

Γίνετε µέλος της κοινότητας SMAFIN
Το έργο SMAFIN υποστηρίζει τον συνεχή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο του e-Forum, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία, βέλτιστες πρακτικές, κα ενώ μπορείτε να συμμετέχετε στις συζητήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας του έργου.
Εγγραφείτε στο https://www.smaﬁn.eu/forum/

Get in contact with us:
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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