 27בדצמבר2018 ,
חוזר לקוחות מספר 85/2018

עבור לקוחות המשרד
קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור מתקני הרצה
(פיילוט) של טכנולוגיות חדשניות בתחומי סביבה
•

•

•

•

רקע  -המשרד לאיכות הסביבה ורשות החדשנות תומכים בתכניות הרצה של טכנולוגיות חדשניות
בתחומי הגנת הסביבה כגון :מחזור ,ייצור ואגירת אנרגיה נקייה ,התייעלות אנרגטית ,טיפול בזיהומים
ומפגעים סביבתיים ,ייעול תהליכי ייצור ובקרה סביבתית ,בניה ירוקה ,שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה
רלבנטיים.
העדפה תינתן לפתרונות שייתנו רמת הגנה סביבתית משופרת לעומת טכנולוגיה קיימת ,תוך התחשבות
בהשפעות על הסביבה כמכלול ,וכן לחברות מהפריפריה המבצעות את תכנית ההרצה בפריפריה.
המסלול מציע תמיכה הן באמצעות כלי מימון והן על ידי ליווי ייעודי בהליכי רגולציה סביבתית.
מטרת המסלול  -פיתוח טכנולוגיות סביבה ובפרט הקמת מתקני הרצה בתחום ,אשר יתרמו לשיפור
איכות הסביבה ולפיתוח התעשייה הישראלית.
תכנית הרצה (פיילוט) –דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה
המדמה את שוק המטרה .על התוכנית ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה ,כגון בהתקדמות
משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.
הטבות המסלול וגובה המענק:
−
−
−
−
−

תמיכה כספית בשיעור של  50%-20%מההוצאות המאושרות
בתכניות שתאפשרנה רמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה ניתן יהיה לקבל תמיכה בשיעור של עד 75%
מסך התקציב המאושר.
תוספת של  20%לשיעור המענק (אך לא מעל ל )75%-במידה ופעילות המחקר והפיתוח או אתר ההרצה
שאושרו מתבצעים באזורי עדיפות לאומית.
אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו,
לרבות הקלות זמניות בתנאי הרישוי להפעלת המתקן .ניתן גם לבקש קבלת ליווי מטעם המשרד להגנת
הסביבה בכל הנוגע להליך הרישוי הרגולטורי.
באופן ייחודי לתכנית זו ,ניתן לבקש כי במקום מענק לפי הוראות מסלול זה ,תינתן הלוואה למבקש או למי
שישקיע בתכנית.
תאריכי הגשה :
מועד ראשון20/02/2019 :
מועד שני24/07/2019 :

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
יפעת לרנר;yifat.lerner@il.ey.com ,03-6276179 ,
גל גינת.gal.ginat@il.ey.com ,04-8654089 ,
שי לויshay.levi@il.ey.com ,03-6276152 ,
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים ,והפרטים לעיל מהווים מידע
בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד ,ונכונים למועד פרסומם .בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי
להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ

