Informare Atel ier de lucru onl ine în cadrul proiectului
SMEPlus „Îmbunătățirea instrumentelor
de pol it ică în vederea creșterii ef icienței energet ice a
IMM-urilor industriale”
~ 29 iunie 2020, Craiova ~
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de organizație
parteneră în cadrul proiectului SMEPlus – “Îmbunătățirea instrumentelor de politică în
vederea creșterii eficienței energetice a IMMurilor industriale”, a organizat în data de
29 iunie 2020 atelierul de lucru online vizând Instrumente de politică și modele de bună
practică privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor industriale, ocazie cu care a avut
loc și cea de-a doua întâlnire cu actorii (stakeholderi) relevanți la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia.
Întâlnirea s-a realizat în mediul online, prin intermediul platformei ZOOM, axându-se
pe schimbul de bune practici în domeniul eficienței energetice precum și pe principalele
nevoi și bariere cu care se confruntă IMM-urile industriale dar și inițiatorii de politici în
adoptarea de măsuri de eficiență energetică la nivelul regiunii.
La eveniment au participat peste 30 persoane în calitate de reprezentanți ai
organizațiilor și instituțiilor implicate în proiect, precum: Direcția Regională de Infrastructură
Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, din cadrul Universității din Craiova, Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, Primăria
Municipiului Craiova, Consiliul Județean Vâlcea, Polul Automotive de Competitivitate SudVest Oltenia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
Atelierul de lucru a debutat cu o prezentare oferită de Polul Automotive de
Competitivitate Sud-Vest Oltenia, în care au fost expuse principalele nevoi și bariere la
nivel legislativ, instituțional, tehnic, financiar și de comunicare în ceea ce privește
instrumentele și politicile de sprijin pentru IMM-urile industriale în adoptarea de măsuri de
eficiență energetică. Ulterior au fost prezentate 3 modele de bune practici, la nivel de
regiune, din partea instituțiilor locale, privind auditul energetic, modele de energie
neconvenționale precum și un studiu de caz într-un proiect local realizat prin intermediul
Programului Operațional Infrastructură Mare. Adițional, au fost expuse, de către partenerii
internaționali, modele de bună practică din partea Universității din Gävle, Suedia, referitor
la rețele de eficiență energetică, exemple de eficiență energetică prin aplicarea
reglementarilor legale din partea provinciei Groningen, din Olanda, precum și programul
PIUS-Invest derulat in regiunea Hessen, Germania, care subvenționează proiecte de
investiții inovatoare în care sunt implementate măsuri eficiente din punct de vedere al
resurselor și reducerea emisiilor de CO2.
Fiecare prezentare a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri în care au
fost discutate principalele nevoi la nivel de regiune din perspectiva influențării prin proiectul
SMEPlus a instrumentului de politică privind imbunatățirea eficienței energetice la nivelul
IMM-urilor industriale.
Informații suplimentare despre proiect
https://www.interregeurope.eu/smeplus/
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