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Mesele Rotunde SMAFIN

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

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

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

Următoarea masa rotundă
în Croația
Următorul eveniment masă rotundă SMAFIN din Croația va avea loc în
curând de data aceasta accentul urmând a ﬁ pus pe ﬁnanțarea măsurilor
de eﬁciență energetică în clădiri multifamiliale, locuințe individuale
și industrie. Evenimentul va ﬁ organizat virtual și va reuni reprezentanți
guvernamentali, ai industriei, băncilor comerciale și managerilor de
clădiri pentru a discuta despre posibilitățile de multiplicare a
proiectelor de renovare energetică în perioada următoare. Mai multe
informații, precum și pagina de înregistrare vor ﬁ disponibile
pe website-ul SMAFIN.

Primele rezultate
Elaborarea politicilor publice este un proces repetitiv și întrucât
deblocarea ﬁnanțării private pentru investițiile în eﬁciență energetică
rămâne încă o provocare cu care se confruntă multe țări, continuarea
dialogului este esențială pentru o abordare holistică în proiectarea
noilor instrumente de politici și ﬁnanciare și reproiectarea
instrumentelor existente. În ultimele câteva luni, consorțiul SMAFIN a
cercetat, explorat și intervievat zeci de actori cheie în domeniu pentru
a înțelege mai bine situația actuală în domeniul investițiilor în
eﬁciență energetică din ﬁecare țară SMAFIN. Rezultatele detaliate vor ﬁ
disponibile în curând pe platforma SMAFIN.
Până atunci vă invităm la o privire rapidă asupra acestora:
Mai multe informații: https://www.smaﬁn.eu/2nd-smaﬁn-newsletters-highlights/

Evenimente SMAFIN viitoare
• A doua întâlnire a Grupului de lucru din Grecia a avut loc online joi,
23 septembrie 2021. Scopul întâlnirii a fost acela de a evalua activitățile
primei mese rotunde SMAFIN, organizată pe 20 mai 2021 cu
participarea a 99 de experți, și de a discuta în continuare propuneri și
idei pentru o mai bună formulare a politicilor și programelor existente
care vor sta la baza și vor preceda - împreună cu următoarele două
evenimente - cea de-a doua masă rotundă națională SMAFIN din
primăvara anului 2022.
• Joi, 21 octombrie 2021, în cadrul Renovate Europe Day 2021 - un
eveniment național online (Grecia) este planiﬁcat de INZEB și GIZ în
parteneriat cu proiectul SMAFIN H2020, pentru a examina potențialul
„Planului național de redresare și reziliență - Investiții în Renovarea
clădirilor pentru un viitor neutru din punct de vedere climatic”, cu
scopul de a evidenția importanța renovării clădirilor pentru atingerea
obiectivului pe termen lung al UE pentru o economie neutră din punct
de vedere climatic până în 2050. Se va acorda atenție și elementelor
care pot sprijini obiectivul UE prin implementarea Planului național de
redresare și rezistență. Mai multe detalii cu privire la agenda
evenimentului vor ﬁ disponibile în curând pe website-ul proiectului.
• Un eveniment viitor este, de asemenea, programat pentru luna
noiembrie 2021, proiectele ﬁnanțate de H2020 Triple-A și SMAFIN
organizând împreună o masă rotundă concisă cu experți naționali din
teren, cu scopul de a identiﬁca modalitățile de a depăși barierele și a
reduce la minimum riscurile pentru a crește ratele investițiilor. pentru
proiecte de eﬁciență energetică în Grecia. În plus, vor ﬁ examinate
politicile naționale și schemele de ﬁnanțare disponibile private și publice,
iar propunerea de îmbunătățire a acestora va ﬁ evaluată și discutată.
Rămâneți aproape!

Alăturați-vă comunității SMAFIN
SMAFIN încurajează un dialog permanent între toate părțile implicate.
În cadrul e-Forumului cei interesați vor ﬁ îndrumați pentru a identiﬁca
oportunități ﬁnanciare, posibilități de colaborare B2B, precum și pentru
a accesa informații de piață.
Register at the 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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