Utilaje vechi ce „mănâncă” energie sau
„beau” combustibil lichid?
Aplică soluții de eficiență energetică din sectorul alimentar
• Modernizare echipamente specifice liniilor de producție:
– mașini de tocat, despielițat, deșoricat
– mașini de îmbuteliat, ambalat și paletizat
– mașini de suflat PET-uri
– prese pneumatice
– cuptoare de coacere
• Modernizare sisteme de încălzire/răcire, preparare apă
caldă de consum
• Reabilitare termică hale de producție

Buşag, Maramureş

Sunteți interesat de
creșterea productivității?
Urma\i exemplul companiilor
care au investit pentru reducerea
consumului, prin m[suri de
eficien\[ energetic[ §i au utilizat
facilit[\ile de finan\are UE BERD RoSEFF §i EEFF!

Focşani, Vrancea

Vincon - produc[tor de vinuri - a
Pufulete - produc[tor de pufule\i - a
utilizat un credit EEFF de 180.000 Euro
utilizat EEFF pentru modernizarea
pentru îmbun[t[\irea eficien\ei
activit[\ii din zece loca\ii, prin
energetice §i sc[derea costurilor de
achizi\ia unei game largi de
produc\ie. Proiectul de îmbun[t[\ire
echipamente cum ar fi pompe de
a eficien\ei energetice a constat în
vin §i mustuial[, utilaje vinifica\ie,
înlocuirea a dou[ extrudere cu unul nou,
prese pneumatice, instala\ie dual[
cu o capacitate de produc\ie dubl[ §i
de înc[lzire/r[cire §i o ma§in[
posibilitatea de diversificare a produselor,
automat[
de
suflat
PET-uri.
Investi\iile,
care au adus economii
diminuând consumurile specifice de
de energie în medie de 56%, au fost finan\ate printr-un credit de
energie cu 44%.
aproximativ 1,2 millioane Euro.

Nanov, Teleorman

Slobozia, Ialomiţa

Avicola Slobozia - companie
Comalat - produc[tor de lapte,
ce are ca activitate cre§terea,
iaurt, sana, ca§caval, telemea §i
industrializarea §i comercializarea
brânz[ topit[ - a utilizat un credit
p[s[rilor pentru consum - a utilizat
EEFF de 257.800 Euro pentru
un credit EEFF de 500.000 Euro
instalarea unei centrale de biogaz,
pentru înlocuirea a zece incubatoare
instalarea de chillere cu absorb\ie
vechi de tip multi-stage cu §ase
§i de instala\ii de recuperare a
incubatoare noi, de tip singlec[ldurii din gazele de ardere.
stage §i pentru înlocuirea a §ase
Implementarea proiectului a avut ca
eclozionatoare cu ou[ noi, mult mai eficiente din punct de vedere
rezultat reducerea consumului de
energie final[ cu 27% §i a emisiilor energetic. Economiile de energie realizate sunt de 73%.
de gaze cu efect de ser[ cu 57% fa\[ de situa\ia anterioar[
implement[rii investi\iei.

Jariştea, Vrancea

Ștefăneşti, Argeş
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. În urma implement[rii
proiectului, a sc[zut atât
consumul de GPL cu 38%,
cât §i consumul de energie
electric[ cu 32%.

Medgidia, Constanţa

RadicStar produce, proceseaz[ §i
împacheteaz[ carne §i produse din
carne. A investit în eficien\[
energetic[ prin înlocuirea unei
ma§ini de umplut mezeluri, a
unei ma§ini de de§oricat §i a
unui fier[str[u circular cu alte
echipamente noi, mai eficiente din
punct de vedere energetic. Investi\ia,
care a fost finan\at[ cu ajutorul unui
credit EEFF în valoare de 107.000
Euro, a redus consumul de energie
electric[ cu 59%.

Botiz, Satu Mare

Sultan Prodexim - produc[tor
Sam Mills - produc[tor de paste,
de nuga, halva, rahat, produse
f[in[ §i ulei de porumb - este
de patiserie, s[r[\ele §i altele - a
finan\at pe o schem[ de tip BOOT
utilizat un credit EEFF de 65.000
(Construie§te - De\ine - Opereaz[ Euro pentru o serie de investi\ii
Transfer[) de c[tre Societatea pentru
în eficien\[ energetic[. Înlocuirea
Energie – Generare §i Servicii SA
ma§inii de ambalare a crescut
(SE-GES), companie de tip ESCO.
capacitatea de produc\ie de la
Compania ESCO a instalat un motor
36.000 kg/an la 60.000 kg/an, în
de cogenerare de 1,8 MW care va
timp ce consumul specific s-a redus cu 64%. Alte investi\ii au inclus
asigura par\ial necesarul de energie
înlocuirea sistemelor de înc[lzire, atât cel al liniei de produc\ie, cât
electric[ §i termic[ al Sam Mills,
§i cel al cl[dirii, precum §i introducerea panourilor solare pentru
ob\inându-se 32% economii de
sistemul de preparare a apei calde. Global, aceste investi\ii variate energie în compara\ie cu situa\ia actual[ în care energia termic[ este
au adus o economie specific[ de energie de 25%.
produs[ în central[ termic[, iar energia electric[ este cump[rat[ din
SEN. Investi\ia de aproximativ 1,5 milioane Euro a fost finan\at[ de
SE-GES, utilizând par\ial un credit EEFF de 1,1 milioane Euro.

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.

