Fonduri Europene pentru IMM-uri... cu o diferență!
Finanțare, asistență tehnică gratuită și grant-uri UE... cu o aprobare tehnică 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

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

tehnică (AVIZ LEME)

Măsurilor Eligibile (LEME) la www.seff.ro

2. Printeaza în 10 minute un certificat de eligibilitate
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.

• Grant UE 10% sau 15% .

Exemple 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

Cluj-Napoca

Drăgăneşti, Prahova

Profinox

produce
echipamente
din
oţel
inoxidabil precum: structuri
metalice, conducte, cuve şi
rezervoare pentru industriile
alimentară şi farmaceutică.
Compania a utilizat un credit
RoSEFF în valoare de 80.000
Euro de la BRD Groupe
Société Générale pentru a înlocui o presă Abkant din 1992 cu
o presă hidraulică Colly PS 3000 mult mai performantă.
Astfel capacitatea de producţie a crescut de 2,5 ori, iar
investiţia a avut ca finalitate scăderea consumului specific de
energie cu 64%.

Râul Arieş, Alba

Uzinsider General
Contractor (UGC), o

companie de inginerie,
a utilizat un credit
RoSEFF de 900.000
Euro de la Banca
Transilvania pentru
finanțarea unei microhidrocentrale pe râul
Arieș, în apropierea
localităţii Câmpeni, Alba.
Două turbine orizontale
de tip Kaplan de 1,236
kW fiecare vor livra
energie
din
surse
regenerabile în rețeaua
electrică naţională.

Aligrig Agro a utilizat

un credit RoSEFF de
66.000 Euro de la BCR
pentru a finanța o serie
de investiții în eficiență
energetică la ferma sa,
reprezentând
un
tractor New Holland,
un compresor FIAC,
un boiler de biomasă
Buderus Logano și un
sistem nou de iluminat
cu LED.
Aceste investiții fac parte din Lista Echipamentelor și
Măsurilor Eligibile (LEME) RoSEFF, așa că a fost nevoie
doar de câteva minute pentru a genera online un Certificat
de Eligibilitate Tehnică și firma Aligrig Agro s-a calificat
pentru un grant de 15% din partea Uniunii Europene.

Constanța

Argonaut a utilizat procedura ’fast-track’ RoSEFF pentru o
combină Claas Tucano 430 cu motor Mercedes-Benz.
Acest utilaj apare în Lista Echipamentelor și Măsurilor
Eligibile (LEME) şi întruneşte criteriul de eligibilitate al
acestei categorii: un consum specific al echipamentului mai
mic de 230 g/kWh.
Investiţia de 200.000 Euro a fost finanţată parțial printr-un
credit RoSEFF de la UniCredit Bank.

Coroieni, Maramureș

Xpert Project, o companie de prelucrare a lemnului, a investit
atât în eficienţă energetică, cât şi în energie regenerabilă,
utilizând un credit RoSEFF de aproximativ 50.000 Euro de la BRD
Groupe Société Générale.
Compania a investit într-un cazan KS-ATR-1000 pentru
prepararea apei calde utilizează ca şi combustibil rumeguşul, un
rebut al procesului de producţie, o sursă neutră din punctul de
vedere al emisiilor de carbon şi un sistem de
iluminat cu LED, care îmbunătăţeşte calitatea
iluminatului şi reduce consumul de energie
electrică.
Compania a utilizat procedura RoSEFF 'fast
track', generând un certificat de eligibilitate
tehnică online calificându-se pentru grantul
UE maxim de 15% .

Vama, Suceava

Saucolemn este o companie de prelucrare a lemnului cu o gamă

largă de activități productive: procesare primară în cherestele,
aburirea și uscarea cherestelei, producție de panouri din lemn
masiv, scări, uși și ferestre din lemn stratificat , mese și scaune
pentru case și grădini.
Tractebel Engineering a asigurat consultanță tehnică gratuită
(finanțată de UE) prin RoSEFF
pentru a ajuta Saucolemn în
alegerea
unui
sistem de
cogenerare optim care să
acopere nevoile operaționale,
bazat pe deșeurile lemnoase,
asigurând 82% agent termic pentru operațiile de aburire și
uscare ale lemnului și 18% energie electrică pentru procesul
propriu surplusul fiind evacuat în rețeaua națională.
Această investiția într-o sursă de energie neutră din punct de
vedere al emisiilor de carbon a avut o valoare de 915.673 Euro și
a fost finanțată în proporție de 85% utilizând un credit RoSEFF de
la Banca Transilvania.

Târgu Mureş

Indra

Import-Export,
producător de folii din polietilenă,
folii termocontractabile, pungi și
altele, care a investit deja
folosind Facilitatea de Finanțare
pentru Eficiență Energetică a UE
și BERD (EEFF), este prima
companie care a utilizat RoSEFF.

Un nou sistem de răcire
pentru un extruder a permis o
creștere a producției cu 60%
concomitent cu o reducere a
consumului specific de energie de 30%.

Înlocuirea ansamblului șnec-cilindru de la un alt extruder
a dublat capacitatea de producție fără a crește consumul de
energie, aducând cu sine o reducere a consumului specific de
energie cu 50%.
Aceste investiții, care au fost finanțate cu un credit RoSEFF de
aproximativ 41.000 Euro de la Banca Comercială Română ,
se vor recupera din economiile de energie în doar 14 luni.

Târgovişte, Dâmboviţa

Cicom , o fabrică de

îngheţată, a utilizat un
credit
RoSEFF
în
valoare de 192.000
Euro de la UniCredit
Bank pentru finanţarea
unei game variate de
investiţii.
Adăugarea unui nou
tunel de călire îngheţată , achiziţionarea a două noi
camere frigorifice şi modernizarea altor cinci existente,
precum şi înlocuirea liniei tehnologice de pasteurizare a
îngheţatei vor conduce la reducerea consumului de energie
primară cu 564 MWh/an.

Facilități de Finanțare a Energiei Durabile (SEFFs)
RoSEFF a fost una din Facilitățile de Finanțare a Energiei Durabile (SEFFs - Sustainable Energy Finance Facilities) ale Uniunii
Europene și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) care finanțează într-o serie de țări investiții de eficiență
energetică și soluții de energie regenerabilă. Pentru detalii, vă 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

Caracteristici cheie pentru Facilitățile de Finanțare a Energiei Durabile în România:

2016

• 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

