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  40/12פר חוזר מקצועי מס  

 ,בפרויקטים כספית לתמיכה מכרזים שני והמים האנרגיה משרד פרסם, 2012 אפריל בתחילת
  .אנרגטית התייעלות של שונים בתחומים וטכנולוגיה פיתוח ,מחקר שמשלבים

, אנרגטית תייעלותה של פרויקטים, לתחבורה נפט תחליפי: כוללים שהוגדרו התמיכה תחומי
  .ועוד המים במשק אנרגיה, אנרגיה אגירת, ורוח שמש כגון מתחדשת אנרגיה

  :שלהלן הפירוט לפי נפרדות תוכניות לשתי חולק התמיכה תקציב

 הוצאות מתקציב 62.5% או ח"ש אלפי 625 של מרבי בגובה מענק מאפשרת - הזנק קרן •
 .שהוגשו התכניות כל את שידרג ,מכרז של בהליך שאושרו ,מחקר ופיתוח

  .הפיתוח תהליך שבתחילת וטכנולוגיות לפרויקטים מתאימה זו תכנית כי, יצוין

 50% או ח"ש מיליון 1.5 של מרבי בהיקף מענק מאפשרתה תכנית - והדגמה חלוץ פרויקטי •
 .המכרז לדרישות המתאימות טכנולוגיות של היתכנות הוכחת לצורך המאושר מהתקציב

 המעבר ולפני המחקר והפיתוח שלב השלמת לקראת לפרויקטים מתאימה וז תכנית כי, יצוין
  .מסחרי שימוש או יצוריל

 סוף שעד התקופה במהלך .2012 ביוני 14 ליום נקבע תמיכה בקשות להגשת אחרון מועדה
 משנת החל בפרויקט הוצאות עבור יינתנו והתמיכות, במכרז שזכו הפרויקטים יבחרו השנה
2013.  

 כשהוא המענק סכום את להחזירמקבל המענק  דרשיי מסחרית שיצליחו פרויקטיםין בגכי , יודגש
  . המענקהחזר דרשיי לא - מסחור לכלל יגיעו שלא פרויקטים בגין. לצרכן המחירים למדד צמוד

 מדעןהנדרשת על ידי ה לפרוצדורה בדומה (שאלונים סט מילוי כולל למכרז ההגשה תהליך
 סקירת ,ההוצאות תקציב, וחסרונות יתרונות, הטכנולוגיה, הפרויקט את מציגים אשר ,)הראשי

 אשר ערבות (המכרז לתקופת בנקאית ערבות המצאת נדרשת, כןכמו . ועוד פוטנציאל השוק
  .)הצהיר עליה התוכנית את ביצע לא אולם ,במכרז זכה והמציע במידה תמומש

 הינה תנאי חיוני , לדרישותהגשת כל המסמכים הנדרשים במכרז בעריכה ובתוכן המתאימים
  .להשתתפות במכרז

  
, שלעיל התכניות מסוג תמיכה לתכניות בקשות להגשת הקשור בכל רב ידע נצבר במשרדנו
  .בתמיכה לזכות הסיכוי על רבה השפעה הפרויקט הצגת לאופן ומניסיוננו

 יםבתחומ טכנולוגיות או פרויקטים של יזום או פיתוח של בשלבים נמצאים ואתם במידה
 מאחת תמיכה בקשת להגשת האפשרות לבחינת קשר עמנו תצרו עם נשמח ,המפורטים
  .התוכניות
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  האנרגיה בתחום והדגמה חלוץ ובפרויקטי פ"במו התשתיות משרד תמיכות 

  

http://www.brit.org.il

