RegenereazĂ economiile cu ajutorul investiȚiilor!
Exemple de investiții în eficiență energetică utilizând energia regenerabilă

Jariștea, Vrancea
Moripan Alex - companie din
industria mor[ritului §i panifica\iei a utilizat un credit EEFF de 70.000
Euro pentru instalarea unui cazan
de abur §i a unui cuptor de pâine
pe biomas[. În urma implement[rii
proiectului, a sc[zut atât consumul
de GPL cu 38%, cât §i consumul
de energie electric[ cu 32%.

Băicoi, Prahova
Phoenix Y este un actor important
pe pia\a interna\ional[ de pufule\i,
producând mai mult de un milion
de pungi pe zi. Snacks-urile,
comercializate sub brandurile Letz §i
Gusto, sunt vândute pe scar[ larg[ în
România §i se export[ în 10 \[ri
europene §i în SUA. Phoenix a
utilizat EEFF pentru a instala panouri
fotovoltaice pe acoperi§ul fabricii, producând 1,1 GWh/an de
energie electric[ regenerabil[, ce reprezint[ 38% din necesarul
cl[dirii. Având în vedere c[ se evit[ ineficien\a procesului de
furnizare a energiei electrice din re\eaua alimentat[ cu surse
conven\ionale, investi\ia reprezint[ o reducere a consumului de
energie primar[ de 2,6 GWh/an sau o reducere a emisiilor de CO2
de aproape 450 tone/an. 80% din aceast[ investi\ie de 900.000
Euro a fost finan\at[ cu un credit EEFF.

Smeeni, Buzău
Com Sova - produc[tor de panouri
sandwich, panouri de polistiren §i
accesorii pentru izolare termic[.
Din investi\ia total[ de 1,8 milioane
Euro, 1 milion Euro au fost finan\a\i
printr-un credit EEFF. Creditul a
fost utilizat pentru îmbun[t[\irea
procesului tehnologic, reabilitarea
termic[ a halelor, înlocuirea transformatoarelor §i a bateriilor de
condensatoare, recuperarea condensatului §i instalarea de panouri
solare pentru prepararea apei calde de consum, ob\inându-se
economii de energie de aproximativ 26%.

Baraj Mihoești, Alba
Uzinsider General Contractor (UGC),
o companie de inginerie, a utilizat un
credit RoSEFF de 900.000 Euro de la
Banca Transilvania pentru finan\area
unei micro-hidrocentrale pe râul Arie§,
în apropierea localit[\ii Câmpeni, jude\ul
Alba. Investi\ia const[ în montarea a
dou[ turbine orizontale Kaplan de 1.236
kW fiecare, ce vor genera 8.129 MWh
în re\ea. UGC opereaz[, de asemenea,
micro-hidrocentralele pe râurile Firiza,
Târnava Mare §i Cerna.

Galați

Zalău, Sălaj

Metaltrade International - proceseaz[
o\elul §i lemnul (scânduri, cherestea,
pele\i, tâmpl[rie din lemn stratificat) §i
furnizeaz[ o gam[ de servicii cum ar fi
construc\ii hidrotehnice, transport fluvial
§i v[muire, colectare §i valorificare
de§euri. Compania a utilizat un credit
EEFF de 240.000 Euro pentru a înlocui
instala\ia de uscare a lemnului pe gaze
naturale cu o instala\ie pe de§euri
lemnoase. De§i a crescut capacitatea de produc\ie, utilizarea
gazului natural a fost eliminat[ în favoarea de§eurilor lemnoase,
un combustibil neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon.
Per ansamblu, investi\ia a adus economii specifice de energie de
31% §i s-a amortizat într-un an.

Gym Invest este un furnizor en-gros de
bunuri de uz casnic precum produse de
cur[\are, de ambalare, produse de unic[
folosin\[, damigene de sticl[, butoaie de
plastic, de o\el inoxidabil §i produse din
sticl[. Compania a utilizat EEFF pentru a
investi în energie regenerabil[, înlocuind
sistemul de înc[lzire cu un sistem care
cuprinde o central[ termic[ pe pele\i
marca Ecohornet §i un sistem de distribu\ie a c[ldurii compus din 17
ventiloconvectoare, un ventiloconvector care va asigura perdeaua de
aer cald la u§a de la intrare §i 3 corpuri statice de înc[lzire. Investi\ia
a fost finan\at[ integral folosind un credit EEFF de 17.500 Euro.
Investi\ia a redus emisiile de dioxid de carbon cu 97%.

Nanov, Teleorman

Carei, Satu Mare

Comalat - produc[tor de lapte,
iaurt, sana, ca§caval, telemea §i
brânz[ topit[ - a utilizat un credit
EEFF de 257.800 Euro pentru
instalarea unei centrale de biogaz,
instalarea de chillere cu absorb\ie
§i de instala\ii de recuperare a
c[ldurii din gazele de ardere.
Implementarea proiectului a avut
ca rezultat reducerea consumului de energie final[ cu 27% §i
a emisiilor de gaze cu efect de ser[ cu 57% fa\[ de situa\ia
anterioar[ implement[rii investi\iei.

Ardealul - companie specializat[ în
produc\ia de uleiuri comestibile §i §roturi
furajere - a instalat un cazan nou pe
baz[ de coji de semin\e utilizând un
credit EEFF de aproximativ 667.000 Euro.
În urma implement[rii proiectului au
rezultat economii importante de energie
§i reduceri însemnate ale emisiilor
poluante.

Despre RoSEFF şi EEFF
RoSEFF (Facilitate de finanțare a energiei durabile pentru IMM din România) şi
EEFF (Facilitate de finanțare pentru eficiență energetică) sunt dou[ programe de

finan\are ale Uniunii Europene (UE) §i ale B[ncii Europene pentru Reconstruc\ie §i Dezvoltare
(BERD), care sprijin[ companiile din sectorul privat pentru a investi în eficien\[ energetic[ §i
solu\ii de energie regenerabil[.
RoSEFF §i EEFF sunt alternative rapide la finan\[rile prin fondurile structurale, având avantajul
unui pachet complet de servicii: consultan\[, grant §i finan\are.

Caracteristici cheie:
• Consultanță tehnică gratuită (finanțată de UE), asigurată de Tractebel Engineering
• Grant UE de până la 15%
• Finanțare de până la 1 milion de euro (RoSEFF) sau 2,5 milioane de euro (EEFF)
Aplicați azi! Help Desk pentru RoSEFF și EEFF:
031 224 8104, seff@seff.ro și eeff@eeff.ro.

www.seff.ro

www.eeff.ro

Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Con\inutul acestuia este responsabilitatea exclusiv[
a consor\iului Tractebel Engineering §i nu poate fi în niciun fel considerat ca reflectând punctul de vedere al UE sau BERD.

