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Prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului SMEPlus „Îmbunătățirea instrumentelor 
de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-urilor industriale” 

~ 29 ianuarie 2020, Craiova ~ 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de partener al proiectului 

SMEPlus – “Îmbunătățirea instrumentelor de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-

urilor  industriale”, a organizat în data de 29 ianuarie 2020, la Craiova, prima întâlnire cu actorii regionali 

(stakeholderi) relevanți privind instrumentul de politică pentru eficiența energetică a IMM-urilor 

industriale.  

Conform agendei evenimentului, echipa ADR Sud-Vest Oltenia a prezentat obiectivele, 

activitățile, rezultatele așteptate și stadiul implementării proiectului, cu accent pe instrumentul de politică 

reprezentat de Prioritatea de Investiții 2.1A din cadrul POR 2014-2020. Totodată, au fost expuse trei 

modele de bună practică privind eficiența energetică a IMM-urilor, identificate și implementate de către 

Partenerul Lider din Suedia, respectiv: software pentru audit energetic industrial și platformă web pentru 

vizualizarea datelor de audit energetic, rețele de eficiență energetică, precum și o bază de date cu 

măsuri de eficiență energetică. Toate cele trei instrumente au făcut parte dintr-un program pilot inițiat 

de către Universitatea din Gävle, dedicat îmbunătățirii eficienței energetice a IMM-urilor din regiunea 

Gävleborg. 

Reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și ai autorităților publice regionale au participat la 

o dezbatere privind nevoile și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea instrumentului de politică a 

eficienței energetice în rândul IMM-urilor din regiunea Sud-Vest Oltenia. De asemenea, aceștia din urmă 

și-au manifestat interesul în privința modelelor de bună practică prezentate, mai ales cu privire la modul 

în care a fost implementat programul pilot, efectele acestuia, precum și care au fost sursele de finanțare 

aferente. 

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri, stakeholderii 

regionali manifestându-și interesul de a se implica direct în activitățile proiectului. Acțiunile viitoare, din 

cadrul proiectului, se vor axa pe modul în care partenerii își pot îmbunătăți instrumentele de politică 

regională, astfel încât prin schimburile interregionale de experiență și know-how să poată oferi un sprijin 

pentru adoptarea de măsuri care să valorifice potențialul programelor de eficiența energetică aplicabile 

IMM-urilor industriale.  

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați următorul link: 

https://www.interregeurope.eu/smeplus/ 

 

 


