Credite de investiţii fast-track cu granturi UE pentru IMM
UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România (RoSEFF)

Credite şi granturi UE pentru investiţii complexe de orice dimensiune - rapid
o
o
o
o

Credite de investiţii RoSEFF de până la 1 milion EUR de la Instituţiile Financiare Participante
Granturi UE de până la 150.000 EUR, în funcție de valoarea împrumutată
Consultanță tehnică gratuită din partea Tractebel Engineering pentru a vă ajuta la definirea investiţiei
Durata - depinde de complexitate, dar de obicei durează câteva săptămâni de la idee la investiţie

Credite şi granturi UE pentru investiţii mici şi simple - chiar mai rapid
o
o
o

Selectaţi echipamentele pe care doriţi să le cumpăraţi din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
Aplicaţi online pentru o finanţare din partea unei Instituţii Financiare Participante
Durata - generaţi un certificat de eligibilitate tehnică (AVIZ LEME) online - în 10 minute!

Instituții Financiare Participante
o

Banca Comercială Română, BRD Group Société Générale, Banca Transilvania și UniCredit Țiriac Bank

Investiţii tipice RoSEFF
Eficienţă energetică
Înlocuirea motoarelor, sisteme de control, iluminat, maşini, linii industriale de producţie şi
componentele acestora, reabilitarea clădirilor, pompe de căldură, cazane, arzătoare, cuptoare,
sisteme de cogenerare ... şi multe altele.
Energie regenerabilă
Cazane şi sisteme de cogenerare cu biomasă, biogaz şi biocombustibili; sisteme solare pentru
prepararea apei calde, microhidrocentrale.

Principalele reguli de eligibilitate
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Investiţii complexe
Investiţiile în eficienţă energetică trebuie să aducă economii de energie de minim 20%
Investiţiile în reabilitarea termică a clădirilor trebuie să aducă economii de energie de minim 30%
Investiţiile în energie regenerabilă trebuie să genereze minim 3kWh/an pe 1 EUR investit
RIR trebuie să fie mai mare de 10% pe an
Grantul UE este de 15% pentru investiţii cu o performanţă ridicată, 10% pentru alte investiţii
Investiţii mici şi simple
Echipamentele din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME) sunt eligibile în mod automat
Implementarea unei măsuri atrage un grant UE de 10%, două sau mai multe măsuri atrag un grant UE de
15%
Clienţi eligibili
IMM din sectorul privat (< 250 de angajaţi; CA < 50 MEUR)
Asociaţiile de locatari care satisfac condiția de IMM
IMM producătoare sau distribuitoare de echipamente energetice
Companii de tip ESCO

Proceduri de aplicare pas-cu-pas
Aflaţi dacă propunerea dumneavoastră de investiţie complexă este eligibilă
o
o
o

Sunați la RoSEFF Help Desk - 031 224 8104 sau trimiteţi un mail la seff@seff.ro
Discutaţi despre ideile dumneavoastră de proiecte cu un inginer de specialitate
Dacă acestea sunt eligibile, veţi primi detalii cu paşii următori

Aflaţi dacă propunerea dumneavoastră pentru investiţiile mici şi simple este eligibilă
o Verificaţi dacă echipamentele dorite sunt listate în LEME.
Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME)

www.seff.ro
o Alegeţi dintr-o gamă largă de echipamente: motoare electrice, variatoare de turaţie, electrocasnice, sisteme
de iluminat, compresoare, tractoare, sisteme solare de apă caldă, cazane pe biomasă, sisteme cu biogaz,
izolaţie cu polistiren, panouri sandwich, geamuri eficiente-energetic, pompe de căldură, cazane, arzătoare,
panouri radiante infra-roşii, sisteme de cogenerare ... şi multe altele.
o Generaţi Certificatul de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) online - care descrie:
 Echipamentul selectat;
 Costurile eligibile - care includ costuri cu forţa de muncă/instalare pentru anumite tipuri de
echipamente;
 Următorii paşi pentru a aplica pentru un credit RoSEFF şi grant UE.
o Aplicaţi online sau depuneţi AVIZ LEME la orice Instituţie Financiară Participantă.
Reguli complete de eligibilitate găsiți online pe www.seff.ro

Întrebări?
o
o

Vă rugăm să contactaţi RoSEFF Help Desk, sediul Tractebel Engineering
031 224 8104 - seff@seff.ro - www.seff.ro.

Despre RoSEFF
o

RoSEFF este dezvoltat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu sprijinul Uniunii
Europene. Consultanţa tehnică şi promovarea RoSEFF este asigurată de un consorţiu condus de Tractebel
Engineering.

