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State of the art

321

Tradiționale, bine 
stabilite

• Granturi și subvenții

• Stimulente fiscale

• Împrumuturi/credite 
preferențiale

Tipul instrumentelor financiare din UE variază de la cele convenționale, cum ar fi (i) împrumuturi
subvenționate, la (ii) produse emergente și, în cele din urmă, la (iii) instrumente inovatoare, cum ar fi creditele
ipotecare pentru eficiență energetică, finanțarea participativă și finanțarea la factură. Cele mai comune
instrumente din cele trei categorii principale sunt:

Testate și crescând pe 
piață

• Obligații privind eficiența 
energetică 

• Modelul companiilor de 
servicii energetice (ESCO) și 
contractele de performanță 
energetică 

• Acord privind serviciile 
energetice

Noi și inovative
• Finanțare la facturare
• Finanțarea energiei curate 

evaluate la proprietate
• Credite ipotecare pentru 

eficiență energetică
• Tarife exportul de energie
• Impozitarea proprietății și 

comercializarea ei
• Finanțare participativă



Constatări din sondajul în rândul  utilizatorilor finali 
Care este cea mai utilă 
informație legată de opțiunile 
de finanțare? 

§ Costul estimativ al fiecărei 
măsuri de renovare

§ Durata recuperării investiției
§ Impactul estimat al renovării 

asupra costurilor cu energia
§ Costurile de întreținere și 

operare rezultate după 
renovare



Obiective

Datele oferite de 
instrumentul de 

lucru din X-tendo:
- Ghiduri

- Abordări și 
mecanisme care să 
lege instrumentele 
financiare de CPE

Analiza 
datelor 
din CPE

Analiza 
finanțării

În proiectul X-tendo: 

¤ Vom identifica sursele de informații privind schemele de 

finanțare publice care pot fi precizate în cadrul CPE

¤ Vom explora modul în care schemele de finanțare pot fi 

mai strâns integrate cu CPE. Această sarcină va necesita 

identificarea opțiunilor de finanțare disponibile, 

conectarea datelor CPE cu subscrierea financiară, precum 

și o comunicare eficientă cu proprietarii / utilizatorii 

clădirilor.

Rezultatul dedicat autorităților publice va reprezenta îndrumarea 
cu privire la modul în care schemele de certificare pot fi legate 
de opțiunile de finanțare: acest lucru ar putea fi aplicat cu 
ușurință de către țările implicate în proiect, fie complet, fie 
parțial, în module.



Metodologie

CUM SĂ LEGĂM CPE DE FINANȚARE
Indicații cu privire la utilizarea CPE în 
schemele de finanțare (ca criterii de 
eligibilitate) și cu privire la actualizarea 
CPE pentru a integra și monitoriza 
finanțarea o dată cu recomandarea de 
măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice.

CUM SE COMUNICĂ 
FINANȚAREA
Îndrumări despre cum să stabiliți 
o platformă unică pentru a 
comunica finanțarea disponibilă 
tuturor (proprietarului clădirii, 
prin CPE, pe platforme 
frecventate de beneficiarii 
potențiali etc.)

PORTOFOLIU DE SCHEME DE 

FINANȚARE 

Învățați din cazurile de succes, 

din tipurile de scheme de 

finanțare disponibile, din 

cerințe, care sunt / ar putea fi 

adoptate la noi, din necesități și 
bariere



Provocări
¤ A solicita un auditor energetic pentru CPE 

ar putea fi prea mult pentru 
implementarea doar a unor măsuri simple;

¤ Trebuie să oferim sprijin continuu pentru 
a garanta succesul pe tot parcursul 
procesului; 

¤ Timpul necesar pentru elaborarea unui 
instrument financiar cuprinzător;

¤ Sunt necesare abilități financiare, tehnice 
și de IT pentru a pune la punct o schemă 
robustă;

¤ Sunt necesare campanii de comunicare și 
instruire pentru numeroși actori și experți.

Beneficii
¤ Mai puțin risc și mai multă încredere din partea instituțiilor financiare;
¤ Monitorizare pe tot parcursul procesului;
¤ Depășirea unor bariere existente pe 

piață între instituțiile de finanțare și 
utilizatorii finali;

¤ Creșterea ratei de succes în 
implementarea schemelor de finanțare 
existente (instrument financiar ușor de accesat);

¤ Furnizarea de informații proprietarilor de case cu privire la opțiunile de finanțare, 
transparența costurilor, recuperarea 
investițiilor și alte beneficii;

¤ Propunerea de opțiuni de finanțare 
specifice problemelor clădirii analizate



Mulțumim pentru atenție!

claudia.monteiro@adene.pt
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