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חוזר לקוחות מספר 27/2018

עבור לקוחות המשרד
תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות
אנרגטית
בימים אלו פורסם קול קורא חדש לסיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית ,עידוד
הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות.
מגזרי הפעילות הזכאים לקבלת סיוע הינם :תעשייה ,חקלאות ,מסחר ,שירותים מסוימים ורשויות מקומיות ,תוך מתן
עדיפות לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים.
במסגרת התוכנית ,ניתן לזכות במענק של עד  20%מהתקציב המאושר ועד לתקרה של ( ₪ 3,000,000מענק מוחלט
ללא החזר תמלוגים).
במידה והפרויקט משלב התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ,רשאי מגיש הבקשה לקבל 20%
נוספים ועד לתקרה של  ₪ 3,000,000נוספים.
מינימום השקעה בפרויקט– ( ₪ 500,000במידה ומשלב טכנולוגיה ישראלית חדשה – .)₪ 400,000
התוכנית פונה לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד  400מיליון ( ₪היקף מכירות שנתי בשנת .)2017
התוכנית מאפשרת ליזמי אסקו להגיש בקשות בכפוף לתנאים הקבועים בהוראה.
המענקים יינתנו עבור ההשקעות הבאות:


סקר אנרגיה  -כלי עדכון לצורך איסוף מידע ,מעקב ודיווח על שינויים ,אשר מסייעים גם בהערכות עתידיות
ותחזיות לקביעת פוטנציאל החיסכון הכספי המרבי.



ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט – חוות דעת אנשי מקצוע אשר תומכות בכדאיות הפרויקט.



רכישת ציוד ,מכונות והתקנתם – רכישת ציוד חדש וכן עלויות התקנתו.



החלפה ושדרוג של ציוד קיים – החלפה של ציוד קיים ישן בציוד חדש.



הדרכה ,מדידה וניטור – הדרכות אשר מתבצעות במפעל לצורך שימוש נכון בציוד ,עלויות מערכות לניטור ומדידת
אנרגיה אשר מובילות לחיסכון ולהתייעלות .

המועד האחרון להגשת בקשות 21.6.2018 :עד לשעה 24:00
תקציב של המקצה הנוכחי 75 :מיליון ₪
יזמים או רשויות המעוניינים להיעזר במשרדנו לשם סיוע בהגשת הבקשה מוזמנים לפנות למחלקות תמריצים במשרדנו
בטלפון:
בתל אביב( 03-6278257/052-6769159 :דניאלה גרקוב-אשין).
בחיפה( 04-8654009/053-6268666 :ענבל שחר).
יש לציין כי זהו מסלול תחרותי (מכרז) ,ולכן קיימת חשיבות רבה לאופן הצגת המידע והנתונים לשם קבלת האישור
בתקציב גבוה.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמריצים שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ

