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Baggrund for RoundBaltic


RoundBaltic arbejder inden for rammen af EU Green Deal - 55% CO2 reduktion i 2030 for hele EU.



Fokus er at fremme finansiering, herunder en væsentlig forøget brug af privat finansiering, som er
nødvendig for at opfylde EUs mål.



Dette sker som opfølgning af EU initiativet Sustainable Energy Investment Forums (SEI Forums) 2016
– 2023, som bl.a. har EC Network som operatør



SEI Forums organiserer en række events i hele EU, der formidler best practice og samler aktører fra
den finansielle sektor og energieffektivitetssektoren til en målrettet dialog der skal skabe
momentum omkring finansiering af energieffektiviseringstiltag i bygninger og erhverv



I forhold til de lande hvor der har været flere events forsætter initiativet i en række projekter der
skal skabe mere permanente stakeholder forums


herunder RoundBaltic projekter der har fokus på Danmark, Polen og Letland.
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2019-2023

17-12-2020
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Austria



Belgium



Croatia



Cyprus



Estonia



Finland



Hungary



France



Lithuania



Luxembourg



Netherlands



Portugal



Slovakia



Slovenia



Sweden
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De tre finansieringssøjler
•

SEI Forums og RoundBaltic skal bringe EU’s tre finansieringssøjler i spil (jvf. EU’s “Smart
Finance for Smart Buildings” Initiativ).




Bedre brug af offentlige midler til at fremme udnyttelse af private investeringer



De-risking (afdække risici i forbindelse med finansiering)

Aggregering/sammenlægning af projekter som baggrund for standardiseret projektudviklingsassistance (PDA)
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Baggrund til RoundBaltic
•

I relation til EU’s Bygningsdirektiv, artikel 2A skal EU medlemslandene implementere
foranstaltninger i relation til disse tre søjler, og fremme ”one-stop-shops” for at
tilvejebringe bedre rådgivning på markedet.



One Stop Shops kan hjælpe boliger og erhverv i forhold til tekniske, juridiske og økonomiske
spørgsmål gennem hele rejsen i renoveringsprocessen og lette adgangen til finansielle
mekanismer og institutioner.

 PÅ BOLIGSIDEN: Integrated Home Renovation Services
Integreret har en todelt betydning:
1. Integrering af forskellige tjenester / ydelser i et pakketilbud til boligejere, m.h.p. at skabe
tillid og forenkle renoveringsprocessen
2. Tilgangen skal være godt integreret i sin kontekst og bør således bedst muligt udnytte hvad
der er lokalt og nationalt tilgængeligt, især m.h.t. offentlige støtteordninger og lokale og
nationale aktører (samt være integreret i den lokale klimaplanproces)
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RoundBaltic
 Følger op på tidligere SEI Forums roundtables i 2017 og 2019
 RoundBaltic gennemfører 3 nationale roundtables som fora til
at bringe parter sammen på tværs af sektoren
 Samarbejder med nationale aktører, herunder Finans Danmark
 Dette suppleres med 2 regionale roundtables i Region Midt,
Syddanmark og Øst-Danmark med sigte på at få konkrete tiltag
og investeringer iværksat
 Der foregår parallelle aktiviteter i Polen og Letland og
udveksling af metoder og erfaringer i hele Østersøregionen

03-11-2021

H2020 PROJECT NO 957051

6

RoundBaltic
RoundBaltic vil afholde både nationale og
regionale roundtables m.h.p. at enable initiativer
på det kommunale og det regionale niveau
Der vil således være fokus på:

•
•

•

Forbedring af nationale rammebetingelser for
initiativer på regionalt niveau

Eksempler på nationale forslag i Long Term Ren. Strategy
ASSISTANCE OG
AGGREGERING

BEDRE BRUG AF
OFFENTLIGE
MIDLER

DE-RISKING

Partnerskaber
på regionalt
niveau

Bygningspuljen

Udvidet
energimærke

Facilitering af regionale initiativer, der
fremmer investeringer i energieffektivitet –
enabling actions – Private boliger, almene
boliger, SMV

Bedre Bolig
ordningen

Og med omdrejningspunkt i de tre
finansieringssøjler – og interaktion mellem
det nationale og det regionale / lokale niveau

Videnscentre
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Roundtable om Finansiering af Energieffektivitet i Region Midt
Session 2: Boliger
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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