EU EBRD
Facilitate de Finanţare pentru Eficienţă Energetică
Împrumuturi, consultanţă tehnică gratuită şi granturi de la Uniunea Europeană
pentru companiile româneşti care investesc în eficienţă energetică
EEFF este o facilitate de finanţare înfiinţată de către Comisia Europeană şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică a companiilor private
din sectoarele: industrial, agro-alimentar, hotelier si comercial.
EEFF este dezvoltat de către UE/BERD în mai multe ţări din regiune şi are ca scop global reducerea consumului
energetic şi a emisiilor de gaze cu efect de seră asociate.
În România EEFF este gestionat de către compania de proiectare şi consultanţă Tractebel Engineering SA
cunoscută până acum sub numele de Trapec SA, membră a grupului internaţional GDF SUEZ.
Facilitatea pune la dispoziţia companiilor private interesate în reducerea costurilor cu energia şi creşterea
eficienţei energetice, următoarele:

1.

Finanţarea investiţiilor în eficienţă energetică în valoare de până la 2,5 milioane euro prin
intermediul Băncilor Participante în program:

Banca Comercială
Română

2.
3.

BRD Groupe Société
Générale

Banca Transilvania

CEC Bank

Consultanţă tehnică gratuită din partea Tractebel Engineering pentru elaborarea documentaţiei
bancabile aferente investiţiei;
Grant de 15% din valoarea împrumutului după implementarea şi verificarea investiţiei.

Ce companii sunt eligibile pentru EEFF?
Companii româneşti din sectorul privat care:

1. Îndeplinească criteriile de eligibilitate solicitate de către băncile participante;
2. Să facă parte din sectorul industrial şi agricol, sau (în unele cazuri), din sectorul comercial;
3. Să nu facă parte din anumite domenii non-eligibile (spre exemplu armament).

Ce tip de investiţii pot beneficia de un împrumut/grant EEFF?
Trei tipuri de investiţii sunt eligibile să primescă finanţare prin EEFF:
1. Investiţii în tehnologie ale companiilor industriale prin care se obţin 20% economii de energie cum ar fi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reabilitarea boilerelor (automatizări, economizatoare, arzătoare, izolaţii)
Înlocuirea boilerelor, sistemelor de încălzire, ventilaţie sau răcire cu unele mai eficiente energetic
Producţie mai eficientă – prin îmbunătăţirea sau înlocuirea liniilor de producţie
Îmbunătăţirea proceselor tehnologice (din care rezultă economii de energie)
Îmbunătăţirea distribuţiei aburului (recuperare condensat)
Recuperarea căldurii din procese tehnologice
Automatizări şi sisteme de control
Răcitoare noi sau mai eficiente
Variatoare de turaţie
Îmbunătăţiri ale sistemelor de aer comprimat
Îmbunătăţiri ale sistemelor de distribuţie a energiei
Sisteme de Management al Energiei sau Sisteme de Management ale Clădirilor
Izolarea pereţilor, acoperişurilor sau podelelor
Montarea de uşi circulare, ferestre noi
Sisteme eficiente de iluminat
… şi multe altele

2. Investiţii în clădiri existente din care să se obţină cel puţin 30% economie de energie – pentru companii
din orice sector
o Izolarea acoperişurilor, pereţilor, uşilor, ferestrelor, cazanelor, montarea panourilor solare
pentru preparare apă caldă
3. Co-generarea energiei termice si electrice (CHP) – pentru companii din orice sector
o Acordat de la caz la caz de UE
Ce tip de investiţii nu sunt eligibile pentru EEFF?
o
o
o

Investiţii greenfield (excepţie făcând relocarea activităţii de producţie)
Surse de producere a energiei electrice şi termice destinată vânzării către Sistem
Investiţii cu o RIR mai mică de 10%/an

Care sunt procedurile pas cu pas?
1. Consultaţi experţii EEFF pentru a afla dacă proiectul de eficienţă energetică propus de Dvs. este eligibil;
2. Discutaţi cu băncile participante şi semnaţi o Scrisoare de Angajament cu una dintre ele;
3. Primiţi consultanţă tehnică gratuită din partea Tractebel Engineering (un Plan de Utilizare Raţională a
Energiei, însoţit - dacă este necesar - de un Audit Energetic);
4. Semnaţi un acord de împrumut cu bănca participantă acceptată;
5. Utilizaţi fondurile obţinute pentru implementarea proiectului;
6. Verificarea implementării proiectului şi elaborarea Raportului de Verificare a finalizării şi funcţionării
proiectului de către MWH;
7. BERD va plăti grant-ul de 15% din valoarea împrumutului în contul Dvs în euro.
Pentru a solicita un împrumut, grant UE şi consultanţă tehnică gratuită finanţată de UE:
Contactaţi consultantul proiectului la EEFF Help Line - 031 224 8104,
Pentru mai multe detalii vizitati
site-ul www.eeff.ro

eeff@eeff.ro

