UE BERD Facilitate de Finantare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania (RoSEFF)

AVIZ LEME
Numarul xxxx din zz.ll.aaaa
Acordat
Nume Prenume

Masura de eficienta energetica/
echipamentul energetic:

Compania
Companie

Email
email@email.ro

O copie a acestui AVIZ LEME va fi trimisa pe email

Caracteristici produs:

Regenerabile – 03. Cazane cu
biomasa - peleti

Tip / Type:
Model / Model:
Putere / Power [kW]:
Randament / Efficiency [%]:

Producator:

Furnizor/Instalator: Vezi Anexa la AVIZ LEME

Aceasta masura de eficienta energetica sau echipament energetic se regaseste in Lista Echipamentelor si Masurilor
Eligibile (LEME) aferenta programului UE BERD RoSEFF, deci este eligibila pentru o finantare folosind un credit de
pana la 250.000 EUR acordat de o Institutie Financiara Participanta (IFP) in cadrul programului si poate fi eligibila
pentru un grant UE in valoare de:
 10% daca o singura masura de eficienta energetica/echipament energetic este implementata
sau
 15% daca face parte dintr-un set de masuri de eficienta energetica/echipamente energetice din cadrul unui
proiect de investitii finantat prin RoSEFF
Masurile posibile sunt: motoare electrice cu VT si VT; sisteme de management al energiei, izolarea peretilor, izolarea
acoperisului, ferestre si usi; iluminat (LED, clasa "A", tuburi de lumina); compresoare, tractoare, sisteme solare de apa
calda; sisteme de biogaz ; sisteme de pompe de caldura, cazane; arzatoare, panouri radiante cu infra-rosu; unitati de
cogenerare la scara mica, altele. Pentru clarificari suplimentare, va rugam sa consultati Intrebari frecvente (FAQ) din
cadrul www.seff.ro.
Grantul UE va fi calculat in baza minimului dintre:
 creditul RoSEFF (suma imprumutata);
sau
 suma (sumele) facturate si platite ca si Costuri Eligibile (excluzand TVA-ul)
Costuri Eligibile pentru investitiile RoSEFF:
Criterii tehnice de eligibilitate:
 Cazanul pe peleti denumit mai sus este considerat eligibil din punct de vedere tehnic pentru a fi finantat prin
programul RoSEFF pe baza acestui AVIZ LEME.
 Orice alt cazan special proiectat este considerat eligibil din punct de vedere tehnic pentru a fi finantat prin
programul RoSEFF pe baza acestui AVIZ LEME. Va rugam retineti sintagma „special proiectat” deoarece
aplicatiile ce folosesc o combinatie de combustibili nu sunt special proiectate pentru biomasa si astfel acestea
nu pot fi finantate prin programul RoSEFF pe baza acestui AVIZ LEME.
Costuri eligibile:
 Costurile aferente pentru cazan;
 Costurile de instalare (costul finantat este considerat ca fiind minimul dintre costul efectiv facturat pentru
lucrarile de instalare sau maxim 20% din costul echipamentului). Exemplu: Daca un cazan pe peleti costa
20.000 de Euro, atunci programul RoSEFF poate fi folosit pentru a acoperi maxim 24.000 de Euro, insemnand
costurile cu cazanul pe peleti, materialele conexe si instalarea.
Lista Furnizorilor si Instalatorilor de Echipamente (LESI) pentru aceasta tehnologie se regaseste in Anexa acestui AVIZ
LEME. In lista sunt cuprinse companiile specializate in vanzarea sau/si instalarea acestui tip de echipament si care sunt
inregistrate in RoSEFF. Lista LESI constituie doar un ghid - aceasta nu este o lista exclusiva. Pentru a obtine finantare
de la Institutiile Financiare Participante in cadrul programului UE BERD RoSEFF, nu este obligatorie utilizarea unui
furnizor sau instalator regasit in lista LESI, orice companie fiind eligibila pentru aceste activitati, atata timp cat
demonstreaza indeplinirea criteriilor prezentate in pagina urmatoare.
1

Acest AVIZ LEME este valabil pentru un credit RoSEFF, semnat cu o Institutie Financiara Participanta RoSEFF in interval de

trei luni calendaristice de la data emiterii. In cazul in care creditul nu este semnat in perioada de valabilitate, dar subimprumutul este inca in curs de analiza de catre IFP cu scopul de a acorda un imprumut, perioada de valabilitate poate
fi prelungita de catre Consultant cu acordul comun al IFP si Consultant.
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CUM UTILIZATI ACEST AVIZ LEME
VERIFICARE ELIGIBILITATE CLIENT
Raspunsurile Dvs. la urmatoarele intrebari trebuie sa fie „DA”:
1. Masura de eficienta energetica/echipamentul energetic aferent proiectului meu investitional apare pe Lista
Echipamentelor si Masurilor Eligibile (LEME) a programului UE BERD RoSEFF?
2. Valoarea imprumutului propus este de pana la 250.000 EUR?
3. Aplicantul ce primeste acest aviz este IMM privat care indeplineste criteriile de eligibilitate publicate pe
www.seff.ro?
4. Aplicantul ce primeste acest aviz este solvabil dupa regulile aplicate privind conditiile de imprumut ale bancii?
PASI PENTRU FINANTAREA INVESTITIEI IN EFICIENTA ENERGETICA
1. Salveaza sau/si printeaza acest AVIZ LEME (acest document).
 Daca doriti sa finantati mai multe masuri folosind un singur credit RoSEFF de pana la 250.000 EUR, generati
un AVIZ LEME separat pentru fiecare masura.
2. Aplicati pentru un credit RoSEFF direct la o Institutie Financiara Participanta (IFP) si prezentati-le acest AVIZ
LEME
3. Semnati un acord de imprumut cu o Institutie Financiara Participanta (IFP) si apoi folositi fondurile pentru
implementarea masurii de eficienta energetica/echipamentului energetic selectat.
4. Cand investitia s-a implementat, este instalata si in functiune – treceti la urmatorul pas si pregatiti documentele
pentru obtinerea grantului UE.
PASI PENTRU ACORDAREA GRANTUL UE
Dupa ce investitia(le) s-a realizat si este operationala, va rugam sa contactati Institutia Financiara Participanta
finantatoare si sa trimiteti urmatoarele documente pe adresa (a se vedea adresa de e-mail pe AVIZ-ul LEME dvs.
personalizat):
 Factura (facturi) si chitante/ordine de plata aferente costurilor eligibile. Aceste documente trebuie sa contina in
clar denumirea masurii de eficienta energetica/echipamentului energetic, in concordanta cu denumirea utilizata
in acest AVIZ LEME.
 Documente ce atesta implementarea investitiei si punerea in functiune (proces verbal de receptie a lucrarii,
proces verbal de punere in functiune sau un alt document care atesta ca investitia s-a realizat si este in
exploatare)
 Fotografii cu echipamentul dupa finalizarea investitiei. (Va rugam sa retineti faptul ca fotografiile de tipul:
„inainte”, „in timp ce” si „dupa” sunt necesare si apreciate pentru a fi folosite in promovarea programului
RoSEFF). Insa, doar o fotografie de tip „dupa” este obligatorie pentru a primi grantul UE, care se ataseaza la
documentele solicitate mai sus.
 Trimiteti "Declaratia LEME RoSEFF", anexata la prezentul AVIZ LEME, in original semnata/stampilata catre
Tractebel Engineering.
 Orice alte documente cerute de catre Institutia Financiara Participanta in cadrul contractului de creditare.

Aveti o intrebare? Sunati la Help Desk RoSEFF - 031 224 8104, seff@seff.ro

Finantat cu sprijinul Uniunii Europene
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[Se va tipari cu antetul companiei semnatare]
Ms. Stefania Racolta-Cruceru
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
[data]

DECLARATIE RoSEFF LEME Aplicatie utilizand procedura rapida pentru investitii "mici si simple"
UE BERD Facilitate de Finantare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania

1. Noi, compania semnatara, intentionam sa incheiem un acord de imprumut pentru achizitionarea unui echipament din
cadrul Listei de Echipamente si Masuri Eligibile (LEME) cu una dintre Institutiile Financiare Participante (IFP) din
programul Facilitate de Finantare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania (“RoSEFF”), implementat de Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (denumita “Banca” sau “BERD”) in Romania, cu sprijin din partea
Comunitatii Europene (denumita "CE").
2. Prin prezenta, declaram ca organizatia sau compania este:
 Fie: O Intreprinderi Mica si Mijlocie (IMM), astfel cum este definita in Legea 346/2004 din Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca aceasta este o companie autonoma, cu nu mai mult de 249
de angajati cu norma intreaga si cu o cifra de afaceri anuala neta de nu mai mult de 50 de milioane de euro sau
un bilant anual total de nu mai mult de 43 de milioane de euro, sau este o intreprindere partenera sau o
intreprindere legata in raport cu alte companii care indeplinesc definitia IMM-urilor in Legea 346/2004.
 Ori: o Asociatie de Locatari, care este integral privat sau pentru care nu mai mult de 25% din drepturile de vot
sau de capital sunt controlate de catre organisme publice.
3. Am selectat echipamentele descrise in acest Aviz LEME prin intermediul site-ului www.seff.ro care este mentinut de
Tractebel Engineering SA ("Consultantul de Proiect"), si atunci cand echipamentele sunt livrate, instalate si puse in
functiune, suntem de acord ca verificarea (completion validation review – CVR) sa aibe loc. CVR va fi realizata de catre
MWH Spa, un expert independent de verificare numit de BERD (si impreuna cu Consultantul Proiectului, "Consultants")
si are rolul de a demonstra eligibilitatea pentru a primi o subventie UE, in conformitate cu normele RoSEFF.
4. Prin prezenta, ne declaram de acord ca Banca, Consulatantii si IFP-urile nu vor fi responsabile pentru nici o pierdere,
cost, dauna sau obligatie, pe care noi sau o terta parte le-ar putea suferi ca urmare a achizitiei, transportului, instalarii
si utilizarii echipamentului finantat prin RoSEFF.
5. Prin prezenta, ne declaram de acord sa asiguram accesul Consultantilor in locatiile noastre si sa furnizam informatiile
financiare, tehnice sau de alta natura solicitate de Consultanti in scopul realizarii raportului de verificare (CVR).
6. Prin prezenta, declaram ca nu am primit / nu urmeaza sa primim niciun alt grant din partea UE pentru echipamentul
mentionat in acest AVIZ LEME.
7. Intelegem faptul ca exista posibilitatea ca Banca si/sau Comisia Europeana sa poata solicita in viitor efectuarea unei
vizite la locatia Proiectului de Eficienta Energetica sau Energie Regenerabila, in scopul supravegherii si monitorizarii de
catre acestia a implementarii Facilitatii de Finantare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania. Prin prezenta, ne
declaram de acord sa asiguram accesul Bancii si/sau reprezentantilor Comisiei Europene in scopul vizitei de
monitorizare a Proiectul de Eficienta Energetica sau Energie Regenerabila, anuntata in prealabil si convenita de comun
acord pentru o anumita data.
8. Prin prezenta, ne declaram de acord ca Banca, Institutia Financiara Participanta, Consultantul de proiect si CE, sa
poata publica informatii legate de Proiectul de Eficienta Energetica sau Energie Regenerabila, incluzand denumirea
companiei semnatare ca beneficiar in cadrul Facilitatii de Finantare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania, in
contextul de promovare a eficientei energetice si publicarea rezultatelor/succeselor obtinute in cadrul Facilitatii de
Finantare a Energiei Durabile pentru IMM-uri din Romania.
Cu stima,

[Nume imprumutat, semnatura, stampila]
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Declaratia de mai sus trebuie sa fie semnata / stampilata si transmisa
Electronic
 catre seff@seff.ro
In original catre:
 UE BERD RoSEFF Project Office
Tractebel Engineering S.A.
Str. Alexandru Constantinescu, nr. 6
011473 Bucuresti
Romania.

Versiunea Word a acestei RoSEFF-LEME Declaratii este disponibila pentru descarcare pe pagina de
Download a website-ului RoSEFF:
 www.seff.ro
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Anexa la AVIZ LEME Numarul xxxx din zz.ll.aaaa
Lista Furnizorilor si Instalatorilor de Echipamente (LESI) de mai jos, precizeaza:
Furnizori, acestia pot fi :
 Producatori, furnizori sau distribuitori autorizati ai acestui tip de masura de eficienta energetica/echipament
energetic.
Instalatori, care au declarat ca intrunesc urmatoarele conditii:
 Detin personal autorizat si au certificarile, licentele, permisele necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
lucrarile de constructii-montaj aferente masurii de eficienta energetica/echipament energetic care face obiectul
prezentului AVIZ LEME;
 Detin asigurare;
 Au capacitatea de a asigura intretinerea echipamentului instalat; si
 Detin resursele adecvate pentru a termina lucrarile la timp si in bugetul alocat.
FOLOSIREA UNUI FURNIZOR SAU AL UNUI INSTALATOR DE PE ACEASTA LISTA NU ESTE O CONDITIE
PENTRU OBTINEREA FINANTARII PRIN PROGRAMUL UE BERD RoSEFF:
 Lista LESI nu este o lista exclusiva si are un caracter indicativ,
 Orice companie care indeplineste criteriile de eligibilitate publicate pe site-ul www.seff.ro se poate inregistra si
aparea in aceasta lista.
 Companiile care imprumuta pentru a investi in eficienta energetica si tehnologii regenerabile folosind RoSEFF
trebuie sa se asigure ca instalatorii alesi pentru implementarea investitiei isi pot demonstra capacitatea tehnica
si administrativa a acestora.

Lista Furnizorilor si Instalatorilor de Echipamente (LESI)
Masura de eficienta energetica/echipament energetic: Regenerabile – 03. Cazane cu biomasa - peleti
Caracteristici produs:
Producator / Manufacturer:
Model / Model:
Tip / Type:
Cod / Code:
Putere / Power [kW]:
Randament / Efficiency [%]:
Combustibil / Fuel:
Pret aprox. / Price [EUR]:
Producator / Manufacturer Web site:
Denumire companie

Oras/

Tara

Telefon

Website

Furnizor

Instalator

Judet
Companie
Companie
Companie
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