Fonduri europene pentru agricultură!

Finanțare, consultanță tehnică gratuită si granturi UE… cu validarea tehnică foarte rapidă
Investiții mari sau complexe

Investiții mici și simple

Eficiență energetică, energie regenerabilă

Simplu precum 1 – 2 – 3 !

• Eligibilitate tehnică pe baza unei documentaţii
tehnice gratuite oferită în maxim 3 săptămâni de
Tractebel Engineering, finanțată de UE;

1 . Selectează online din Lista Echipamentelor și Măsurilor

• Credit RoSEFF max. 1 milion Euro de BCR, BRD,
BT, BT Leasing sau UniCredit Bank;

(AVIZ LEME)

• Grant UE 10% sau 15% .

Eligibile (LEME) la www.seff.ro

2. Printeaza în 10 minute un certificat de eligibilitate tehnică
3. Dacă BCR, BRD, BT, BT Leasing sau UniCredit Bank

agreează un credit (max. 250.000 Euro), primiți grant UE de
10% sau 15% din suma împrumută.

Exemple de investiții în agricultură - selectate din 341 proiecte de investiții cu o valoare totală de 68 milioane Euro, incluzând
credite de 57 milioane Euro, care au fost finanțate utilizând RoSEFF - Facilitatea de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM

Săcălaz, Timiș

Agrosam i, o companie

agricolă și un vânzător
de cereale și semințe, a
investit în
eficiența
energetică
prin
schimbarea modului în
care
selectează
şi
sortează produsele sale.
Anterior,
se
utiliza
ineficient, motorul diesel
de la un tractor vechi UTB 650 montat la linia de selectare a
cerealelor şi un generator diesel pentru echipamentul de tratare.
Investiţia a constat în achiziţionarea unei noi linii de sortare
şi tratare, care aproape a dublat capacitatea de producţie până
la 1000tone/an, în timp ce consumul de energie primară a scăzut
de la 414kW/tonă, la numai 17kW/tonă, ceea ce reprezintă o
economie de energie specifică de 96%.
Utilizarea diesel-ului ca și combustibil a fost eliminată în favoarea
utilizarii energiei electrice şi astfel emisiile de gaze cu efect de
seră s-au redus cu 111 de tone de CO2 / an , sau aproximativ
80%.
Această investiție de 325.000 Euro a fost complet finanțată cu
ajutorul unui credit RoSEFF de la BCR.

Bruiu, Sibiu

Agrora a selectat două

măsuri de eficiență
energetică
utilizând
facilitatea RoSEFF –
Lista
Măsurilor
şi
Echipamentelor Eligibile (LEME), alegând un tractor nou John
Deere 6150M şi un sistem de Panouri solare cu tuburi
vidate pentru preparare apa caldă WESTECH .
Ca urmare a implementării soluțiilor de eficienta energetica,
compania a primit un grant de la UE de 15% din valoarea
creditului RoSEFF de aproximativ 56.000 Euro acordat de către
Banca Transilvania .

Afumați, Ilfov

Agroindaf Afunați , este o firmă

privată care cultivă cereale pe o
suprafață de 900 hectare pentru
1.200 vaci și comercializează laptele
către doi mari producători de
lactate, Danone și Olympus.
Compania a investit în eficiență energetică prin înlocuirea unui
încărcător vechi cu unul nou Manitou 9.40 și a patru tractoare
cu altele două noi marca Deutz-Fahr Agrotron, echipate cu plug
reversibil și presă de balotat.
Investiția de 203.500 Euro aduce o scădere de combustibil de
la 116.800 l/an la 37.400 l/an și o economie de energie de
aproximativ 68%, care permite amortizarea în mai puțin de

trei ani a investiției numai din reducerea de
combustibil .
BRD Groupe Société Générale a finanțat acest proiect

printr-un credit RoSEFF de aproximativ 173.000 Euro, pentru
care Agroindaf Afumați a primit un grant UE de 15%.

Mihail Kogălniceanu, Ialomița
Sopema ,

o
companie agricolă,
a
investit
în
eficiență energetică
îmbunătățind
tehnologia utilizată
pentru
irigarea
terenurilor, prin
înlocuirea sistemului existent cu unul nou mult mai
performant energetic, format din tr-un sistem cu pivot

remorcabil şi tronsoane autopropulsate.
Astfel, suprafața irigată se dublează şi economia de energie
pe hectar obținută este peste 80% .
Investiția, de aproximativ 580.000 Euroa fost finanțată în
totalitate printr-un credit RoSEFF de către UniCredit
Bank.

Mașinile agricole eficiente energetic au fost
cele mai populare investiții finanțate prin
utilizarea ROSEFF ’procedura rapidă’.

Finanțare rapidă şi granturi de la UE
pentru echipamente eficiente energetic
în sectorul agricol

Au fost finanțate 136 tractoare, 64 combine
agricole şi 7 pulverizatoare autopropulsate
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Facilități de Finanțare a Energiei Durabile (SEFF)
RoSEFF a fost una din Facilitățile de Finanțare a Energiei Durabile (SEFFs - Sustainable Energy Finance Facilities) ale Uniunii
Europene și Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) care finanțează într-o serie de țări investiții de
eficiență energetică și soluții de energie regenerabilă. Pentru detalii, va rog vizitați www.ebrdseff.com.
În România, au fost dezvoltate trei programe de tip SEFF, cu ajutorul cărora s-au finanțat 473 proiecte de eficiență energetică
și soluții de energie regenerabilă, prin acordarea de credite la bănci partenere BERD în valoare de 136 milioane Euro pentru
investiții cu o valoare totală de 189 milioane Euro.
• EEFF – Eficiență Energetică pentru companii private
• MFEE – Eficiență Energetică pentru municipalități
• RoSEFF - Eficiență Energetică și soluții de energie regenerabilă pentru IMM
• Finanțarea investițiilor prin acordarea de credite de până la 1 milion Euro în programul RoSEFF, de până la 2,5 milioane
Euro în programul EEFF sau de până la 5 milioane de Euro în programul MFFEE
• Grant UE variind între 10% şi 20% din valoarea împrumutului
• Consultanță tehnică gratuită (finanțată de UE) din partea Tractebel Engineering
• Proceduri administrative foarte rapide

Finanţat de Uniunea Europeană

Conţinutul este responsabilitatea exclusivă a Consorțiului RoSEFF şi nu reflectă punctul de vedere al UE sau BERD
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Caracteristici cheie pentru Facilitățile de Finanțare a Energiei Durabile în România:

