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  2012 ספטמבר

  88/12פר חוזר מקצועי מס  

  
 תמיכה למתן לאומית תכנית במסגרת שפורסם, חדש קורא קול בדבר, לעדכנכם ברצוננו

 וכן, )הביתי במגזר שאינם (אנרגטית התייעלותב ומגוונים שונים בפרויקטים להשקעות ממשלתית
 .בהתייעלות אנרגטית חדשות ותישראלי טכנולוגיות של ראשונה מסחרית התקנה בגין תמיכה

  . של גזי חממהההתוכנית מתאימה גם להשקעות בהפחת כי ,צויןי

  .2012 באוקטובר 31 ליום עד להגיש נדרש הבקשות אתכי , יודגש

  :הקורא קול עיקרי להלן

  הקצאתו ואופן לסיוע הזכאות •

o הבאים המסלולים שני מבין לאחד בהתאם לסיוע בקשה להגיש  יוכל היזם: 

 בפרויקט ההשקעה עלות לפי סיוע -' א מסלול •
 על יעלה לא הסיוע סך. בפרויקט שהושקעו הישירות וצאותהה בגין יינתן הסיוע
  . בפרויקט בפועל ההשקעה מסך 20% של שיעור

 עבור נפרדת בקשה להגיש יש אך, אחת מבקשה יותר להגיש ניתן זה במסלולכי , יצוין
  .פרויקט כל

  .ח"ש מיליון 6 על יעלה לא ההשקעה עלות לפי סיוע במסלול ים/לפרויקט הסיוע סך

  חדשה ישראלית טכנולוגיה של נהוראש מסחרית התקנה בגין סיוע -' ב מסלול •
 עלות מסך 25% עד 15% של בשיעור סיוע לקבל יהיה ניתן זה מסלול במסגרת
  .  החדשה הישראלית הטכנולוגיה של ההתקנה

 טכנולוגיה של נהוראש מסחרית התקנה בגין סיוע במסלול לפרויקט הסיוע סך
  .ח"ש מיליון 4 על יעלה לא חדשה ישראלית

  .ח"ש מיליון 10 על יעלה לא המסלולים בשני ים/לפרויקט המצטבר הסיוע סךכי , יודגש

  בקשה להגשת הסף תנאי •

o התעשייתי המגזר: הבאים הפעילות ממגזרי לאחד השייך, ישראלי תאגיד הינו היזם 
  .התחבורה ומגזר המוניציפאלי המגזר, והשירותים המסחר מגזר, והחקלאי

o או מועדף חשמל תעריף מקבל אשר, מתחדשת אנרגיה להפקת פרויקט אינו הפרויקט 
 בדלקים שימוש החלפת הינה העיקרית מטרתו אשר פרויקט או/ו, ישיר ממשלתי מימון
  .טבעי לגז סולר/ממזוט אנרגיה לייצור

o בהתאם, 2020 שנת סוף עד חממה גזי פליטות להפחית צפוי האמור הפרויקט 
, הסביבה להגנת המשרד לבדיקת ובהתאם, מאושרת ובקרה יטורנ, חישוב למתודולוגיית

  . כאמור, המתודולוגיה את תואם, היזם שהציג, הפליטות הפחתת תחשיב כי

o ח"ש 200,000 הפחות לכל הוא בפרויקט היזם של ההשקעה סך. 

   אנרגטיתתהתייעלובהשקעות ל מענקים
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o והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד ל"מנכ הוראת תנאי אחר ממלא הסיוע מבקש היזם 
  .חברתית אחריות בקיום יועס התניית בנושא

o פירוק או נכסים כינוס של בהליך נמצא ואינו מוגבל חשבון בעל אינו היזם.  

o והתעסוקה המסחר ,התעשייה למשרד מוסדרים בלתי חובות אין ליזם.  

o חדשה ישראלית טכנולוגיה של ראשונה מסחרית התקנה בגין לסיוע בקשה של במקרה ,
 לבדיקה בהתאם ,והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד דרישות על עונה כאמור ההתקנה
  .הראשי המדען ועדת שתערוך

o על עבירה בגין, הבקשה הגשת למועד שקדמו בשנתיים חלוט דין בפסק הורשע לא היזם 
  .הסביבה להגנת המשרד לבדיקת בהתאם, סביבה חיקוקי

, אחרות לתכניות וביחס לתכנית שנקבעו הסף לתנאי ביחס תבחן בקשה כל כי, יובהר
 המבקש הגוף של הפיננסית היכולת תיבדק, כן כמו. שנקבעו המידה אמות פי על שיוגשו
 ישראלית טכנולוגיה של מסחרית התקנה בגין לסיוע בקשה. התכנית את לפועל להוציא
. הראשי המדען בוועדת ותידון הראשי המדען מטעם מקצועי בודק ידי על תבחן חדשה

  .      השקעות מרכז של ההשקעות תבמנהל ידונו האחרים הסיוע מסלולי

 ,התעשייהמשרד  באתר כמפורט - שונים מסמכים הבקשה למכתב לצרף היזם על כי, יצוין
  .והתעסוקה המסחר

  הסיוע תשלום ומתכונת הזכייה לאחר הסיוע מקבל פעולות •

o מיום חודשים 24 על תעלה שלא תקופה בתוך הפרויקט ביצוע את להשלים היזם על 
 ביצוע השלמת בדבר בכתב דיווח הראשי המדען לוועדת ולהעביר ישורהא כתב הוצאת

  .הפרויקט

o לו שאושר הסיוע מסך 5% של בסך ביצוע ערבות על יחתום - תכנית לו תאושר אשר יזם .
  .2021 באפריל 1  ליוםועד האישור כתב מתן מיום בתוקף תהיה הערבות

   הבקשות הגשת מועד •

הינה  האמור קוראה קולה במסגרת הסיוע לקבלת תהבקשו להגשת האחרון המועד, כאמור
  .2012 באוקטובר 30-ה

 לסיוע בקשותיהם את להגיש יוכלו להתייעלות אנרגטית התכנית את גבשו טרם אשר היזמים
  .הבאים הקוראים הקולות במסגרת כאמור

  

  :ל לפנות ניתן נוספים לפרטים
  il.org.mbt@eyal , 3632125-520 :בטלפון, אייל לבנת) משפטן(ח "רו
     il.org.mbt@amin                 , 7731956-050 בטלפון, נאוה עמי ר"ד
    il.org.mbt@galina         ,6382842-03 בטלפון, גייזרסקי גלינה ח"רו


