Tăiați facturile! Înfloriți economiile!
Soluții energetice pentru agricultură
Sunteți interesat de reducerea facturii
la utilități și creșterea productivității?
Urma\i exemplul companiilor care au investit pentru
reducerea consumului §i a facturilor la utilit[\i prin
m[suri de eficien\[ energetic[ §i au utilizat facilit[\ile
de finan\are UE BERD - RoSEFF §i EEFF!

Focşani, Vrancea

Şercaia , Braşov

Comcereal - cultiv[ cereale
(grâu, porumb, orz) §i
oleaginoase (floarea soarelui,
rapi\[) §i produce pâine,
produse de patiserie §i pr[jituri,
atât pentru distribu\ie la clien\i
comerciali, cât §i pentru
comercializarea prin re\eaua
de magazine proprii. Compania
a investit în cadrul lan\ului de
produc\ie, utilizând atât EEFF,
cât §i “sora” sa, RoSEFF. A
înlocuit §ase tractoare mici cu
unul mare, reducând consumul
de motorin[ cu 58 %. Investi\iile
în îmbun[t[\irea liniei de copt
reduc consumul de energie
per kg de produse de patiserie cu mai mult de 50%. Motoarele
electrice vechi supradimensionate pentru benzile transportatoare
§i pentru elevatoarele care transport[ cerealele în cinci loca\ii
diferite - Adjud, P[dureni, Guge§ti, Foc§ani §i Mih[lceni - au fost
înlocuite cu motoare noi, eficiente din punct de vedere energetic,
care reduc consumul de energie electric[ de la 143 MWh/an la
57 MWh/an, o economie de energie de 60%. Investi\iile au fost
finan\ate cu ajutorul credite lor EEFF §i RoSEFF în valoare total[
de aproximativ 700.000 de Euro.

Europig - una din companiile
Grupului Sergiana – se ocup[ cu
cre§terea §i îngr[§area a 50.000
porci pe an în fermele lor din
Transilvania. Europig a investit în
eficien\[ energetic[ prin înlocuirea
ventila\iei, a sistemelor de iluminat
precum §i prin izolarea termic[ a 10
din cele 32 hale, îmbun[t[\ind ratingul de performan\[ energetic[ de
la categoria D la categoria B. Investi\ia a fost finan\at[ cu ajutorul unui
credit EEFF de aproximativ 370.000 de Euro.

Dragalina, Călălaraşi
Euro Avi - companie ce are ca
domeniu de activitate procesarea
puilor, a investit în domeniul energiei
regenerabile utilizând un credit
RoSEFF de aproximativ 31.000
Euro pentru o investi\ie total[ de
aproximativ 41.000 Euro. Investi\ia
a constat într-un sistem solar de
preparare a apei calde compus din 46 de colectoare solare plane, un
boiler de acumulare de 5.000 l §i echipamentele aferente §i a fost
finan\at[ utilizând procedura „fast-track” pentru finan\area investi\iilor
mici §i simple (LEME - Lista Echipamentelor §i M[surilor Eligibile).

Golești, Vrancea

Piteşti, Argeş

Agricola Prod a investit într-un
proiect care a constat în
achizi\ionarea a dou[ utilaje
agricole noi, utilizând un credit
RoSEFF de aproximativ 497.000
Euro. Au fost înlocuite trei tractoare
U650 utilizate la lucr[rile de
erbicidat cu o singur[ ma§in[
autopropulsat[ pentru erbicidat Berthoud Raptor 5.200.
Pentru erbicidarea aceleia§i suprafe\e de teren, în urma
implement[rii proiectului, economiile de motorin[ ob\inute sunt
de aproximativ 64%. A fost înlocuit[ §i o combin[ veche de
treierat care consuma 15 l motorin[/hectar cu o combin[ mult
mai performant[ (Claas Lexion 750 Autocontur T4i) care are un
consum de combustibil de doar 9 l motorin[/hectar, ob\inându-se
în acest fel o economie de energie de 40%.

Sedomar Grup - ce are ca activitate
cultivarea §i depozitarea cerealelor
la ferma din Roicu, a utilizat un
credit RoSEFF pentru dou[ tipuri de
investi\ii. Astfel, au fost înlocuite trei
tractoare vechi UTB 650 cu un singur
tractor John Deere 8335R, în acest
mod ob\inându-se o economie de
combustibil de 35%. Cea de-a doua investi\ie a constat în înlocuirea
sistemului de iluminat existent cu o instala\ie de iluminat cu LED-uri,
ob\inându-se economii de energie electric[ de 76%. Aceste investi\ii
au fost sus\inute de un credit RoSEFF de aproximativ 220.000 Euro.

Lehliu Gară, Călăraşi

Fresh Flowers - cel mai mare
produc[tor de lalele din România - a
utilizat un credit EEFF în valoare de
125.000 Euro pentru a-§i înlocui
sistemul de înc[lzire a serelor §i pentru
a construi un depozit frigorific mai
bine izolat, ob\inând astfel economii
de energie de 28% fa\[ de situa\ia
anterioar[ implement[rii investi\iei.

Focşani, Vrancea
Vincon - produc[tor de vinuri - a
utilizat EEFF pentru modernizarea
activit[\ii din zece loca\ii, prin
achizi\ia unei game largi de
echipamente, cum ar fi pompe de
vin §i mustuial[, utilaje vinifica\ie,
prese pneumatice, instala\ie dual[
de înc[lzire/r[cire §i o ma§in[
automat[ de suflat PET-uri.
Investi\iile, care au adus economii
de energie de 56%, au fost
finan\ate printr-un credit de aproximativ 1,2 millioane Euro.

Arad

Excelent Prod Impex este o companie
ce activeaz[ în domeniul produc\iei de
legume de ser[. A utilizat un credit EEFF
de 30.000 Euro pentru a-§i produce
local energia termic[ necesar[ înc[lzirii
serelor, prin instalarea unei centrale
termice proprii complet automatizate,
ob\inându-se astfel economii de energie final[ de 49% §i reducerea cu
86% a gazelor cu efect de ser[.

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.

