IND-ECO – Soluţii energetice eficiente pentru
industriile de pielărie şi încălţăminte
Prezentarea proiectului

Top zece soluţii de economisire a energiei:

Această broșură face un rezumat al celor mai importante repere din cadrul
proiectului cofinanţat de Comisia Europeană: "Alianţa industrială pentru
reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2" (IND-ECO).
Sectoarele industriale acoperite au fost cele de încălțăminte și de fabricare a
pielii (tăbăcării) din Bulgaria, Italia, Portugalia, România, Spania și Marea
Britanie.
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Activitățile din cadrul celor trei ani ai proiectului au inclus evaluarea, auditul și
evaluarea comparativă a situației în ceea ce privește eficiența energetică în
industrie la începutul proiectului și evaluarea soluțiilor tehnice, explorarea
surselor potențiale de asistență financiară și de finanţare pentru investiții,
diseminarea informațiilor colectate și coordonarea planurilor de investitii a
companiilor din cele două sectoare industriale.
Cercetarea soluțiilor tehnice și explorarea surselor de finanțare au dus la
crearea a două baze de date care pot fi accesate pe site-ul proiectului:
http://www.ind-ecoefficiency.eu/ Unele dintre concluziile proiectului se refera
la obstacolele privind investițiile și, în timp ce sistemul Esco se pare ca
functioneaza bine în Italia, o serie de companii, în special din alte țări, au
raportat dificultăți legate de accesarea finanțarilor și imposibilitatea de a se
supune condițiilor solicitate. Unul dintre obiectivele proiectului a fost de a
dezvolta recomandări pentru factorii de decizie politică din UE, iar rezultatul
principal
a fost de a găsi modalități mai facile de finanţare pentru
întreprinderile mici şi mijlocii
Proiectul a avut ca obiective realizarea de planuri de investiții pentru
reducerea energiei folosite și a dioxidului de carbon echivalent – au fost
elaborate 80 planuri de investiții și economii de 16,7 milioane de kilowați-oră
de energie primară și 3834 de tone de C02 echivalent. Pana la sfârșitul
proiectului, partenerii au raportat 116 planuri de investiții, iar energia totală și
economiile de CO2 au fost mult depăşite fata de obiectivele propuse.
Din informaţiile primite de la parteneri pe parcursul proiectului, au fost zece
soluții importante de economisire a energiei. Dar este important să nu uităm
de soluțiile low cost, inclusiv buna gospodărire a resurselor, managementul și
monitorizarea acestora.
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Cogenerarea
Sisteme fotovoltaice
Optimizarea tensiunii
Invertoare/Sisteme cu viteza variabilă pentru motoare şi mecanisme de
acţionare
Noi cazane/Economizoare
Compresoare eficiente
Schimbătoare de căldură
Sisteme de iluminat eficiente
Optimizarea proceselor
Maşini /utilaje noi

Prezentarea industriilor
Industriile europene de pielărie şi încălțăminte au fost provocate de
concurenţa internaţională intensă din ultimii ani şi continuă să se confrunte cu
o competiţie acerbă, atât pe piaţa europeană cât şi la export. Cu toate
acestea, ambele sectoare îşi menţin o prezenţă semnificativă în Europa,
ilustrând importanţa menţinerii unei baze industriale tradiţionale în această
zonă.
Industria de încălțăminte şi pielărie din EU 28
Date cheie (2012)
Sector

Cifra de afaceri
(milioane Euro)

Număr de angajaţi

Număr de
companii

Încălțăminte

25,246

288,500

20,695

Pielărie

7,150

27,800

1,560

Potrivit CEC (Confederația Europeană a Industriei de Încălțăminte), Asia - în
special China - produce 87% din încălțămintea din lume după numărul de
perechi, în comparație cu doar 4% produsă în Europa. Cu toate acestea,
atunci când se calculează în funcție de valoarea producţiei exportate, 9 din
cei mai mari 15 exportatori sunt din ţări europene. În ceea ce privește
producția de piele, Europa produce 8-9% din producția totală mondială, Italia
rămânând al treilea cel mai mare producător din lume (FAO).

Însă valoarea este cheia pentru înțelegerea sectorului. Multe dintre produsele
de încălțăminte şi marochinărie care sunt produse în China și restul Asiei nu
sunt realizate din piele, iar dacă se compară valoarea pielii și produselor din
piele exportate, țările europene au o performanţă bună, Italia având valoarea
cea mai mare - exporta 18.7 miliarde dolari - o valoare mai mare chiar decât
China.
Prin urmare, industria din Europa, în general, rămâne competitivă și are un rol
important pentru a proteja și a dezvolta sectorul.

Prezentarea proiectului şi a obiectivelor sale
Proiectul "Alianţa Industrială pentru reducerea consumului de energie și a
emisiilor de CO2" (IND-ECO) a fost co-finanțat de Comisia Europeană prin
Programul Energie Inteligenta pentru Europa. Proiectul derulat pe o perioada
de trei ani, a fost lansat în 2012, a implicat 16 de parteneri din 6 țări din UE Bulgaria, Italia, Portugalia, România, Spania și Marea Britanie - plus Asociația
Europeană pentru industria producătoare de piele. Sectoarele industriale
acoperite au fost industriile de încălțăminte și de fabricare a pieilor, iar
partenerii proiectului - din ambele sectoare - au cuprins asociațiile naționale și
europene de comerț, centre naționale de cercetare și tehnice, producători
individuali de încălțăminte și de piele, Districtul Asociației Italiene și un
specialist în consultanță .
Principalele obiective ale proiectului au fost:
• să obţină economii semnificative de energie primară inițială și de emisii de
CO2 până la sfârşitul proiectului,
• să creeze condiții favorabile pentru mai multe investiții până în anul 2020
În detaliu, obiectivele au inclus:
• evaluare comparativă a industriilor în ceea ce privește consumul de energie,
• realizarea de audituri energetice pentru 70 de societăţi ca bază pentru
elaborarea planurilor de investiții,
• cercetarea și evaluarea soluțiilor tehnice pentru includerea lor într-o baza de
date a proiectului,
• investigarea surselor de finanțare potențiale pentru includerea lor într-o altă
bază de date,
• realizarea de acorduri cu furnizorii de soluții tehnice și furnizorii de soluţii
financiare
• dezvoltarea unui Instrument de Planificare a Investiţiilor pentru a evalua
viabilitatea investițiilor, coordonarea a cel puțin 80 de planuri de investiții cu
obiective pentru reduceri anuale de 16700 de milioane de kWh de energie
primară, 3834 de tone de CO2 și o reducere cu 20% a ambelor, pe unitate de
producție, până în 2020, promovarea proiectului, obiectivele și rezultatele
prin intermediul site-ul proiectului, buletine informative, ateliere de lucru
naționale și internaționale, materiale video și publicații.

Rezultatele şi realizările proiectului
Realizările proiectului nu includ numai reducerea energiei şi a emisiilor de
CO2 pe durata proiectului, plus economiile planificate, ci şi dezvoltarea de
resurse şi instrumente care să asiste companiile să se angajeze în procesul
îmbunătăţirii eficienţei energetice şi să-şi planifice viitorul. În plus, au fost
realizate 75 de audituri energetice în companii.
Website-ul proiectului: www.ind-ecoefficiency.eu Acesta este un rezultat
cheie al proiectului, care, printre altele oferă link-uri către cele două baze de
date importante (a se vedea mai jos) cu privire la soluțiile tehnice și
potențialele surse de finanțare. De asemenea stochează o serie de informaţii
şi instrumente utile pentru abordarea provocărilor legate de îmbunătățirea
eficienței energetice; www.ind-ecoefficiency.eu/tools.html.

Evaluarea comparativă A fost realizat un exercițiu complex de evaluare
comparativă pe baza chestionarelor completate de 165 de companii de
încălțăminte și 85 de tăbăcării. Complexitatea industriilor în ceea ce privește
gama de procese desfășurate în diferite locaţii au făcut exercițiul destul de
dificil, iar explicații mai detaliate pot fi găsite pe site-ul Ind-Eco pentru
încălțăminte și, respectiv, tabacarii:
www.indecoefficiency.eu/files/indeco_final_workshop_ctcp_foot
wear_bechmark_final_segF.pdf
www.ind-ecoefficiency.eu/files/1503192intworkshop_tannerybench.pdf
Pe scurt, pentru încălțăminte, au fost identificate două categorii principale de
producători: fabrici care efectuează întregul proces și fabrici care
subcontractează parţial sau în întregime fazele de croire şi coasere.
Rezultatele, pe scurt:
Evaluare comparativă încălţăminte – Toate ţările partenere
Indicator
Producţie
Sub-contractare
totală
procese tăiere şi
coasere (parţial sau
total)
Medie kWh/pereche)
0.7-3.9
0.8-3.6
Kg CO2e/pereche
0.3-1.9
0.4-1.7
Minim (kWh/pereche)
0.4
0.2
Kg/CO2e/pereche
0.2
0.1
Maxim KWh/pereche)
9.3
6.3
Kg CO2e/pereche
4.6
3.1
Număr de companii
108
57
Evaluare comparativă INDECO a performanţei energetice a firmelor de
încălţăminte 1 – 1.2 kg CO2e/pereche

Evaluarea comparativă a tăbăcăriilor a fost mai complexă, identificânduse trei categorii principale şi şase sub-categorii, în funcţie de materia primă
(brută sau parţial prelucrată), produsul rezultat (piele finită sau umedă
stabilizată) sau tipul de rezultat (piele cu greutate mare, vândută în funcţie de
greutate şi nu de suprafaţă). Mai jos sunt exemple din trei sub-categorii
principale – toate cifrele sunt exprimate ca Indicatori de Performanţă
Energetică (ENPI) la nivelul de încredere de 95%:
Cel mai mare grup (32 de tăbăcării) – prelucrare semi-fabricate şi
materie primă brută în piele finită
Energie utilizată
Medie
7.0 kWh/m2
Interval
4.9 – 9.2 ,,

CO2e
2.9 kg/m2
2.1 – 3.8 ,,

Pentru categoria de prelucrare a materiei prime brute şi cenuşărite în
piele umedă stabilizată (5 tăbăcării) ENPI au fost:
Energie utilizată
CO2e
Medie
3.35 kWh/m2
1.2 kg/m2
Interval
2.4 – 4.4 ,,
0.9 – 1.6 kg/m2
Pentru categoria de prelucrare a materiei prime brute în piele finită,
vândută în funcţie de greutate (8 tăbăcării) ENPI au fost:

Medie
Interval

Energie utilizată
1.86 kWh/m2
1.2 – 2.3

CO2e
0.79 kg/m2
0.6 – 1.0

Rezultatele proiectului în ceea
ce priveşte planurile de investiţii
şi economiile de energie/emisii
de CO2
Un rezumat al obiectivelor și rezultatelor
proiectului, în ceea ce privește planurile de
investiții realizate și economiile de energie primară
și a emisiilor de CO2 planificate și realizate se
gaseste în următoarele două tabele.

Prezentarea planurilor de
investiţii şi a economiilor
Până la sfârșitul proiectului, au fost realizate 116
planuri de investiții (ținta a fost 80). Planurile au
fost definitive ca investiții pe termen scurt, mediu
sau lung:
•

Pe termen scurt: planificate și finalizate în
timpul proiectului.
• Pe termen mediu: planificate și începute în
timpul proiectului, dar nu sunt finalizate.
• Pe termen lung: planificate pe parcursul
proiectului, dar nu au început.
Planurile cuprind 57 de propuneri pe termen scurt,
7 pe termen mediu și 52 pe termen lung.
În timp ce un număr de investiții sunt planificate,
dar nu au început, sau nu au fost finalizate, este
încurajator să raportăm faptul că 57 dintre
planurile de investiții au fost planificate, începute
şi finalizate pe durata proiectului.

Economii planificate
În ceea ce privește economia de energie și
reducerea emisiilor de CO2 totalurile au atins deja
27.176.000 kWh de energie primară și 7.709 de
tone de emisii de CO2e si depășind cu mult
economiile țintă de 16,7 milioane kWh de energie
primară și 3.834 de tone de emisii CO2e. Dacă
investițiile planificate, dar încă nerealizate, sunt de
asemenea, luate in calcul, economiile sunt chiar
mai mari.
Principalele tipuri de investiții de economisire a
energiei raportate sunt enumerate în "top zece",
împreună cu alte soluții ieftine, cum ar fi buna
gospodărire,
izolarea
corespunzătoare,
gestionarea și monitorizarea energiei.
Au fost identificate câteva bariere in calea
investiţiilor, în special în ceea ce privește accesul
companiilor mai mici. Aceste constrângeri,
împreună cu situația economică generală, care a
afectat unele țări mai mult decât pe altele, explica
într-o oarecare măsura de ce unele țări nu şi-au
îndeplinit obiectivele individuale, în timp ce
întregul sector si-a îndeplinit obiectivele generale.

•

•
•
•

•

Companiile-in special, IMM-urile – au
raportat că este dificil să acceseze credite
şi granturi pentru că în unele ţări sprijinul
pentru
eficienţa
energetica
este
restricţionat sau inexistent
Companiile preferă sa investească “intern”
Companiile au adesea alte priorităţi pentru
fondurile proprii (vânzări, calitate)
Finanţările sunt de obicei disponibile în
principal - baze comerciale – există puţine
granturi/subvenţii şi companiile au nevoie
de o rambursare rapidă.
În timp ce sistemul ESCO pare că
funcţionează bine în Italia, există unele
preocupări în alte ţări cu privire la
contractele
de
leasing,
deoarece
companiile se tem să nu piardă controlul
asupra propriilor afaceri.

●
●

Climatul economic rămâne o problemă
În Spania exista planuri de a reloca tăbăcăriile şi
aceasta are ca rezultat o ezitarea de a investi în
instalaţiile existente.

Atât timp cât este de aşteptat ca instrumentele
care decurg din proiect, ca şi impactul discuţiilor şi
promovarea proiectului să aibă un efect continuu
după încheierea oficială a proiectului, ţinta de
reducere a energiei utilizate de 20% până în 2020
rămâne realizabilă, mai ales în cazul în care
situaţia economică din majoritatea ţarilor începe
să devina mai bună. Cele mai multe companii ştiu
ce-ar dori să facă în ceea ce priveşte investiţiile,
ele având nevoie doar de o oportunitate de
accesare a fondurilor şi un bun climat de afaceri şi
vor investi.

Rezumatul planurilor de investiţii
Termen
scurt

Termen
mediu

Termen
lung

TOTAL

Bulgaria

0

0

2

2

Italia

25

0

1

26

Portugalia

15

5

7

27

Romania

10

1

23

34

Spania tăbăcărie

0

0

2

2

Spania încălţăminte

1

0

13

14

UK

6

1

4

11

RoE

0

0

0

0

TOTAL

57

7

52

116

Economii din
Planuri

Milioane kWh
primari

Mii tone emisii
CO2e

Bulgaria
Italia
Portugalia
Romania încălţăminte
Romania tăbăcărie
Spania încălţăminte
Spania tăbăcărie
Marea Britanie
Termen scurt
Termen mediu/lung
TOTAL

0.077
25.312
1.279
0.452
0.216
0.502
0.088
4.511
27.176
5.261
32.437

0.028
7.227
0.328
0.188
0.060
0.115
0.020
1.084
7.709
1.341
9.050

Ţinta

16.700

3.834

Filtrare după:

Baza de date a solutiilor tehnice
www.ind-ecoefficiency.eu/solutions.php
Baza de date cu solutiile tehnice se afla pe site-ul proiectului si cuprinde
peste 200 solutii enumerate (numarul tinta a fost de 150). Aceasta reprezintă
unul din cele mai valoroase instrumente dezvoltate pe parcursul proiectului –
şi ca o ilustrare, alăturat este prezentat un exemplu:

Tip filtru
Tip dispozitiv

Valoare filtru
Instalaţie cu cogenerare

Fără filtru

Alegeţi filtrele în funcţie de care se va efectua căutarea, apoi daţi click pe butonul Găsire dispozitiv pentru a
găsi DISPOZITIVUL pe care îl căutaţi.
Rezultatele că
c ăută
utării...
rii ...

Dispozitivele 1-2 din 2

În plus, au fost stabilite 40 de acorduri cu furnizorii de soluţii tehnice şi 11
scrisori de sprijin de la furnizorii de soluţii financiare.

Dispozitiv

Furnizor

Partener

Unităţi cu cogenerare şi microcogenerare

SC SERVELECT Srl

SFERA_FACTOR

Unitate CHP - Co-generatoare
Vitobloc 200

RGS OOD - Viessmann
distributor

BU_of_LFFLG

Daţi click pe COLOANELE CU REZULTATELE CĂUTĂRII pentru a obţine informaţii detaliate despre dispozitiv.

Baza de date cu potenţiale
surse de finanţare
www.indecoefficiency.eu/documents.php
Baza de date a soluţiilor financiare
potenţiale se găseşte, de asemenea,
pe site-ul proiectului.
Alăturat este prezentat un extras
din această bază de date:

Ţara
Toate
ţările
UE

Tipul de
furnizor
Informaţii

Denumire

Descriere

Date de contact

Acces la
finanţare
UE

Acest site vă va ajuta să solicitaţi
finanţare de la Uniunea Europeană.
Prin selectarea ţării dv., veţi găsi
câţiva intermediari financiari.
Triodos Bank ajută la finanţarea
afacerilor sau proiectelor care aduc
schimbări sociale, culturale sau de
mediu pozitive.
Soluţii de finanţare

Tel: 02 548 28 52,
De luni până vineri,
între orele 9-17

Belgia

Bancă

Triodos
Bank

Belgia

Bancă

Belfius

Belgia

Bancă

ING Direct
Belgium

Credit de afaceri pe termen scurt şi
lung
ING Lease

Tel: 02 548 28 52,
lundi au vendredi
de 9h à 17h

Belgia

Bancă

KBC

Oferta 1: Leasing - Suma minimă de
investiţii 10.000 euro, fără TVA
Perioadă de 2 până la 7 ani
Plată TVA în rate

Belgia

Bancă

BNP
ParibasFor
tis

Informaţii leasing:
http://cpb.bnpparibasfortis.be/Midsized-Co
mpanies/EN/Product-andServices/Long-te
rm-Financing/Leasing/
page.aspx/12336

Tel: 016 43 25 18
De luni până vineri,
între orele 8-17
o4b@kbc.be
Fax: 016 43 25 28
+ 32 (0) 2 433 43 32
http://cpb.bnpparibasfo
rtis.be/
Mid-sized-Companies/
EN/Home/
Contact-us/
page.aspx/8204Credit

Tel: 02 222 12 02

Alte informaţii

Web
http://europa.eu/youreu
rope/busine
ss/financesupport/access-tofinance/index_en.htm
www.triodos.be/fr/socia
l-profit/

www.belfius.be/b
usiness/FR/Empru
nter/BesoinsDeTr
esorerie/CreditDe
Caisse/index.aspx

Credit
Închiriere şi leasing

Simulare credit:
https://
www.bnpp
aribasfortis.be/
portal/start.asp

www.belfius.be/busine
ss/FR/Emprunt
er/BesoinsDeTresoreri
e/index.aspx
www.ing.be/en/busines
s/lending/Pag
es/index.aspx?WT.xme
nusource=ME
NU_Lending
www.triodos.be/fr
/social-profit/

http://cpb.bnpparibasfo
rtis.be/Mid-siz
edCompanies/EN/Produc
t-and-Servi
ces/page.aspx/160

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de parteneri
APPBR - Asociaţia Producătorilor de Piele şi Blană din România
BULFFHI – Uniunea sectoarelor de pielărie, blană, încălţăminte şi galanterie din Bulgaria
CRS - Conciaricerca R&S srl, Italia
COTANCE - Confederația Asociațiilor Naționale ale Tăbăcarilor şi Finisorilor din Comunitatea Europeană, Belgia
CTCP – Centrul Tehnologic pentru Încălţăminte din Portugalia
DANI - DANI GROUP SPA, Italia
IDF – Federaţia Districtelor Italiene, Italia
ICPI - Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – Sucursala ICPI, România
INESCOP – Centrul de Cercetare pentru Încălţăminte şi Industrii Conexe, Spania
LEITAT- Centru Tehnologic, Spania
PIELOREX - România
PROCOMOD - România
SFERA FACTOR – Asociaţia Producătorilor de Pielărie din România
SOGESCA - Inovare, Mediu, Energie și Securitatea Muncii, Italia
UKLF – Federaţia de pielărie din UK
UNIC - Uniunea industriei de tăbăcărie din Italia

Co-finanţat prin Programul
Uniunii Europene Intelligent Energy Europe

