București, 11 septembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

„Identificarea și finanțarea măsurilor de eficiență energetică pentru creșterea profitabilității IMM-urilor”
este tema evenimentului regional, organizat miercuri, 25 septembrie 2013, la Hotelul Continental din Arad.
Evenimentul face parte din programul BERD1 -„Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România”
(RoSEFF), de promovare a eficienței energetice la nivel național.
Sunt invitate să participe companiile mici și mijlocii din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, interesate de
oportunități de dezvoltare a afacerilor și de creștere a profitabilității prin finanțarea și implementarea măsurilor de
eficiență energetică.
Experți în domeniul dezvoltării durabile vor ajuta companiile participante să identifice măsurile ce pot fi luate pentru
reducerea costurilor cu utilitățile, îmbunătățirea productivității și creșterea profitabilității, precum și posibilitățile de
finanțare prin programul RoSEFF.
Mai multe detalii referitoare la agenda evenimentului de la Arad și la temele de discuție pot fi găsite pe

www.seff.ro/news-events.html.
RoSEFF - „Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România” este un program de finanțare în
valoare de 60 de milioane de euro, dezvoltat de BERD și de Uniunea Europeană. Acesta se adresează întreprinderilor
mici și mijlocii (IMM-urilor) pentru investiții în eficiență energetică și soluții de producere a energiei, utilizând surse
regenerabile. RoSEFF oferă un pachet atractiv de finanțare din surse BERD, consultanță gratuită și granturi (fonduri
nerambursabile de la UE) de până la 15% din suma împrumutată. Finanțarea necesară este oferită la demararea
investiției, procesul de implementare a proiectelor nefiind supus procedurilor de achiziție publică. Pentru mai multe
informații accesați site-ul facilității www.seff.ro.
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BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Această material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul materialului este responsabilitatea exclusivă a consorțiului RoSEFF
și nu poate fi în nici un fel considerat ca reflectând punctul de vedere al UE sau BERD.

