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Drugi u nizu SMAFIN
Okrugli stolovi
Ovo proljeće započinjemo s drugim krugom SMAFIN Okruglih stolova
u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj i Rumunjskoj koji će se fokusirati na
mogućnosti stvaranja i provedbu političkih programa i novih
ﬁnancijskih pristupa za provedbu zelene tranzicije. Budući da je drugi
paket europske energetske politike predstavljen krajem 2021.
godine, ovo nam se čini dobro vrijeme za razgovor o učinkovitim
načinima korištenja bespovratnih sredstava u cilju ispunjavanja
ciljeva EU. Na Okruglim stolovima će se predstaviti najbolje prakse
diljem Europe kako bi se sudionicima pružila motivacija i znanje u
osmišljavanju i provedbi nacionalnih inicijativa. Dionici iz političkog,
ﬁnancijskog, poslovnog, građevinskog i akademskog sektora imat će
priliku čuti više o novitetima, raspravljati, komentirati te predlagati
izmjene političkih programa i mjera.
Datumi SMAFIN Okruglih stolova:
• Bugarska, tijekom 16. i 17. ožujka 2022., kao hibridno događanje, u
Bugarskoj je organiziran 2. okrugli stol pod nazivom „Upravljanje
energijom na lokalnoj razini i održiva ulaganja“. Na Okruglom stolu
raspravljalo se o sljedećim temama: Sustavi upravljanja energijom na
lokalnoj razini i njihova uloga u privlačenju ﬁnancijskih sredstava;
Energetske zadruge u Bugarskoj – izazovi i rješenja te Smanjenje energetskog siromaštva kroz politike i mjere energetske učinkovitosti.
Događaj organizira EnEﬀect (www.eneﬀect.bg) uz potporu Općinske
mreže za energetsku učinkovitost EcoEnergy (www.ecoenergy-bg.net) i Nacionalne zaklade EcoFund (https://ecofund-bg.org).
• Hrvatska, Okrugli stol u Hrvatskoj se održava 13. i 14 travnja na
temu ﬁnciranja mjera energetske učinkovitosti u višestambenim
zgradama i industriji, a cilj Okruglog stola je potaknuti dijalog između
ključnih hrvatskih dionika o poboljšanju dostupnosti i raspodjeli
sredstava za ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i OIE u
zgradarstvu i industriji (prvenstveno iz Mehanizma za oporavak i
otpornost i novih operativnih programa). Usvajanje Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti u srpnju 2021. otvorilo je cijeli niz tema
za raspravu i pridonijet će angažiranim dijalozima o tome kako
učinkovito provesti predviđena ulaganja u zgradarstvu i industriji.
• Grčka, drugi okrugli stol u Grčkoj bit će organiziran online, 14.
travnja 2022., s ciljem nastavka dijaloga započetog tijekom prvog
događanja u svibnju prošle godine te predstavljanjem rada koji
kontinuirano provode radne skupine SMAFIN-a. Nadovezujući se na
prethodnu uspješnu strukturu događaja, predstavit će se razvoj
političkih programa na nacionalnoj i europskoj razini te raspravljati o
temama kao što su najava programa “ELECTRA”, one stop shop u
okviru nacionalnog programa “EXOIKONOMO”, optimizacija procesa
za primjenu modela aukcije za energetsku učinkovitost te
taksonomije. Više informacija uskoro će biti dostupno na web stranici projekta www.smaﬁn.eu.

BEFORE

• Rumunjska, Tema drugog okruglog stola u Rumunjskoj je “Rješenja
za ﬁnanciranje održivog povećanja energetske učinkovitosti u
zgradama i industriji”, a okrugli stol će se održati online, 12. travnja
2022. Zajedno s predstavnicima radne skupine osmišljena je
uravnotežena agenda s ciljem nastavka potpore projekta SMAFIN
nacionalnim naporima za operacionalizaciju različitih instrumenata
za ﬁnanciranje projekata energetske učinkovitosti. Teme paralelnih
sjednica bit će: Integrirane usluge obnove stambenih i zgrada javne
namjene, Postizanje ciljeva energetske učinkovitosti u sektoru
industrije i usluga te Razvoj ﬁnancijskih instrumenata za provedbu
Nacionalne dugoročne strategije obnove.

AFTER

Novosti iz radnih skupina
projekta
Bugarska
Treći sastanak radne skupine organiziran je online, putem ZOOM
platforme, 8. veljače 2022. Glavni cilj sastanka bio je ﬁnaliziranje
tema za paralelne sjednice, prikupljanje prijedloga za moderatore i
glavne govornike za nadolazeći Okrugli stol. Kao datumi održavanja
okruglog stola određeni su 16. i 17. ožujka, jer se 15. ožujka očekuje
usvajanje nove verzije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Donesena je jednoglasna odluka da se Okrugli stol organizira u
hibridnom formatu – online i do 30 sudionika uživo, uz poštivanje
svih COVID zdravstvenih propisa u zemlji. Dodatno, članovi Radne
skupine složili su se da se održavanje događaja tijekom dva dana
može pokazati produktivnijim za rasprave i ukupni ishod.
Hrvatska
Sastanak radne skupine u Hrvatskoj organiziran je u virtualnom
formatu 11. ožujka 2021. godine, a sudjelovali su predstavnici ministarstava, upravitelja zgrada, ﬁnancijskih institucija i pružatelja usluga.
Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima korištenja
zaključaka prethodnog sastanka radne skupine na nadolazećem
Okruglom stolu, kao i o potencijalu unaprjeđenja postojećih mjera za
energetsku učinkovitost u zgradarstvu i industriji.
Grčka
Virtualni sastanak radne skupine u Grčkoj organiziran je 3. ožujka
2022., a ovoga puta su članovi koji predstavljaju ministarstva, banke,
srodne projekte i upravitelje zgrada raspravljali o mogućnostima poboljšanja postojećih političkih i ﬁnancijskih programa, kao i deﬁniranju najboljih praksi koje bi pospješile provedbu budućih projekata u
ovom sektoru.
Rumunjska
Posljednjih mjeseci u Rumunjskoj su organizirana dva sastanka radne
skupine.
Prvi virtualni sastanak radne skupine u Rumunjskoj održan je 14.
prosinca 2021. Sastanku je nazočilo nekoliko predstavnika vladinih
tijela uključenih u razvoj mehanizama ﬁnanciranja projekata
energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru, odnosno
predstavnici Ministarstva ﬁnancija, Ministarstva investicija i
europskih projekata, Ministarstva razvoja, javnih radova i uprave te
Ministarstva energetike. Članovi radne skupine razgovarali su o
zaključcima prvog SMAFIN okruglog stola identiﬁcirajući relevantne
teme koje treba pratiti za organizaciju drugog okruglog stola u
proljeće 2022. Dogovoreno je da je uključivanje paralelne sjednice o
ﬁnanciranju energetske učinkovitosti u sektoru industrije i usluga od
najvećeg interesa za javne i privatne dionike.
Sljedeći sastanak radne skupine je održan 22. veljače 2022. godine, a
na njemu je sudjelovalo više od 30 ljudi koji su predstavljali širok
spektar dionika što je bila izvrsna prilika za osmišljavanje tema za
drugi okrugli stol koji će se organizirati u travnju 2022. Nacrt
dnevnog reda koji je izradio projektni tim je raspravljen, poboljšan i
dogovoren, a posljednji dio sastanka pretvorio se u mini-okrugli stol
o temama od velikog interesa kao što su najbolji pristup aktiviranju
zajednice potrošača i rano prepoznavanje prepreka u dizajnu i
razvoju projekta kako bi se podržala spremnost kandidata različitih
proﬁla na podnošenje projektnih prijedloga kada se otvore novi
pozivi ili se aktiviraju različiti ﬁnancijski instrumenti. Aktivni dijalog
dao je dodatne ideje za organizaciju Okruglog stola kako bi se
maksimizirao njegov doprinos budućim aktivnostima.

Suradnja sa sestrinskim
projektima
Projektni timovi projekata SMAFIN i RoundBALTIC sastali su se
tijekom listopada i studenog 2021. kako bi deﬁnirali zajednička
područja suradnje, kao i rezultate i iskustva stečena do sada koja se
mogu podijeliti, a s ciljem maksimizacije rezultata oba projekta.
Projektni tim SMAFIN-a je također prisustvovao i drugom Round
BALTIC online događanju, 10. veljače 2022. godine, čiji je cilj bio
pomoći javnim tijelima u donošenju odluka prilikom korištenja EPC
modela kako bi se otključao potencijal ulaganja u energetsku
učinkovitost u javnom sektoru, poboljšala energetska učinkovitost
zgrada te u konačnici kako bi se ubrzalo sudjelovanje privatnog
kapitala u projektima energetske učinkovitosti. Više informacija
potražite na https://roundbaltic.eu/second-learning-event/

Buduća SMAFIN događanja
Hrvatska
Rezultati projekta SMAFIN bit će predstavljeni na konferenciji ETU
Inicijative koja ima za cilj spojiti europske i mediteranske inicijative i
projekte koji promiču pravednu i održivu energetsku tranziciju.
Konferencija će se održati od 15. do 17. ožujka u Barceloni, a rezultati
SMAFIN-a bit će predstavljeni na panelu o ﬁnanciranju energetske
tranzicije.

SMAFIN rječnik
#SMAFINGLOSSARY je nova kampanja na društvenim mrežama, a koja
za cilj ima istražiti deﬁnicije pojmova i kratica vezanih uz energiju i
energetsku učinkovitost te ih podijeliti s javnošću kroz niz tjednih objava
na SMAFIN društvenim mrežama -Twitter, LinkedIn i Facebook.
Objave se objavljuju svakog utorka, a pokrivat će široki spektar pojmova
povezanih s energetikom i energetskom učinkovitosti.
Obrazovna priroda ove kampanje nametnula se kao prirodna potreba,
jer se sve više ljudi u današnje vrijeme zanima za energetski sektor.

Pridružite se SMAFIN
zajednici
Pozivamo vas da se pridružite SMAFIN e-forumu, gdje svi zainteresirani
mogu podijeliti svoja iskustva i umrežiti se s drugim aktivnim dionicima,
ali i pronaći korisne materijale te smjernice za ﬁnancijske modele
poticanja cjelovite obnove.
Registrirajte se na https://www.smaﬁn.eu/forum/
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