WORKSHOP
Utilizarea instrumentului ENERFUND pentru facilitarea
deciziilor pentru investițiile în renovarea majoră a clădirilor

Context
Instrumentul ENERFUND își propune să intensifice investițiile în renovarea majoră a clădirilor din Europa.
Finanțat prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene, acesta oferă părților interesate, cum ar fi
instituțiile de finanțare, companiile de servicii energetice și autoritățile publice locale, informații solide și
actualizate cu privire la eficiența energetică a fondului de clădiri din Europa. În mod specific, ENERFUND
utilizează date din certificate de performanță energetică (CPE) pentru a cartografia oportunitățile de
renovare energetică. Oferind o evaluare simplă pentru oportunități de renovare majoră, institutele de
finanțare pot oferi împrumuturi mai bine conturate, companiile de construcții pot identifica oportunități
fiabile, municipalitățile pot promova stimulente specifice, iar încrederea publicului pentru modernizare
va fi sporită.

Organizat de: INCD URBAN-INCERC

Mai multe informații ...
http://app.enerfund.eu/
http://enerfund.eu/
@enerfund

info@enerfund.eu
www.enerfund.eu

Acest proiect a primit finanțare din partea
Programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare
Orizont 2020 în temeiul acordului de grant nr. 695873

25 aprilie 2019
INCD URBAN-INCERC București, Şos Pantelimon nr. 266
Centrul de conferințe și training, Sala Maro
AGENDA
9:00 – 9:30

Înregistrarea participanților

Sesiunea 1 1

Cadru și instrumente pentru îmbunătățirea performanței
energetice a clădirilor

9:30 – 9:40

Cuvânt de deschidere și introducere în tematica evenimentului

9:40 – 10:00
10:00 – 10:30

Cadrul european și național și mecanisme naționale pentru
finanțarea proiectelor de eficiență energetică

10:30 – 11:00

Pauză de cafea și networking

Sesiunea 2

Instrumente pentru sprijinirea deciziilor de finanțare pentru
renovarea energetică a clădirilor existente

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

info@enerfund.eu
www.enerfund.eu

Proiectul ENERFUND – Scop, obiective și rezultate

Instrumentul ENERFUND: Arhitectură, structură, oportunități
Utilizarea instrumentului ENERFUND – Studii de caz

12:00 – 12:50

Discuții: Creșterea performanțelor energetice ale clădirilor –
Așteptări de la instrumentele de calcul

12:50 – 13:00

Concluzii

13:00 – 14:00

Masa de prânz și networking
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