
Consorci Internacional

El Programa MED
El principal objectiu del Programa Interreg MED és promocionar el creixement sostenible en l’àrea 
mediterrània fomentant conceptes i pràctiques innovadores i un ús raonable dels recursos i recolzant la 
integració social mitjançant un enfocament de cooperació integrat i territorial.

SISMA a la Ribera
El projecte SISMA en la Ribera es centrarà en poliesportius municipals.
Àrea d’Energia – Consorci de la Ribera
Edifici Polivalent Verge de la Salut – c/ de la Safor, 22
46680 Algemesí
Tel. (+34) 96 242 46 41
projectes@aer-ribera.com
https://sisma.interreg-med.eu 
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L’objectiu de SISMA és desenvolupar 
esquemes innovadors de finançament per a 
fer la reforma energètica d’edificis públics. El 
projecte buscarà els mecanismes més 
adequats per a mobilitzar recursos privats a 
través d’Empreses de Serveis Energètics (ESEs) 
per a finançar la renovació integral d’edificis 
públics per als que el període de recuperació 
de la inversió és molt llarg.
El projecte donarà suport a les autoritats 
locals per a superar els obstacles legals i 
administratius i contribuirà a donar 
compliment a la Directiva Europea 
d’eficiència energètica en edificis (2010/31/EU).
SISMA preveu l’organització d’una sessió de 
formació per a tècnics municipals per a 
donar-los a conèixer els mecanismes 
innovadors de finançament per a fer la 
reforma energètica d’edificis públics.
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Recopilació d’exemples d’actuals esquemes de

finançament de projectes de millora de

l’eficiència energètica d’edificis.

Anàlisi dels esquemes actuals i avaluació de les necessitats

dels actors implicats i dels obstacles que presenta el mercat.

Desenvolupament de nous models i instruments de finançament

de projectes de reforma d’edificis per a millorar-ne l’eficiència

energètica que faciliten i estandarditzen la seua aplicació.

Activitats de formació: organització de tallers i elaboració de material

de formació dirigit als responsables de la presa de decisions.

Implantació d’una estratègia comuna per a

facilitar i accelerar l’ús d’estos models.


