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6.2016חוזר תמריצים   
 הלהשקעהצעות  להגשתמכרז משרד האנרגיה 

, תחליפי אנרגיה בנושאי פרוייקטי חלוץ והדגמהב
, כרייה אנרגטית והתייעלותדלקים, מים ואנרגיה, 

 וחציבה
23.8.2016הגשת בקשות עד   

 

 

 

 
 נכבדים,לקוחות וידידים 

להגשת  29/16משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, פרסם לאחרונה מכרז 
הצעות להשקעה בפרוייקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים 
ואנרגיה, והתייעלות אנרגטית, כרייה וחציבה. במסגרת הקול הקורא הנוכחי, יעניק 

מקדים במימוש טכנולוגיות להפחתת המשרד סיוע באמצעות מענקים לפרויקטים המת
 התלות בנפט לתחבורה ובתחומי האנרגיה.

 התמיכה תתבצע באחד משני מסלולים:



 פרויקטים בתחום תחליפי הדלקים .1
תכניות למימוש פרוייקטי חלוץ והדגמה בתחום תחליפי הדלקים אשר יאושרו יקבלו 

ד מהתקציב המאושר, עם תקרת מענק בודד של ע 50%השתתפות של עד 
 ש"ח(.  6,000,000ש"ח )תקציב כולל לתוכנית של עד  3,000,000

 פרויקטים בתחומים אחרים .2
תכניות למימוש פרויקטי חלוץ והדגמה  בשאר התחומים אשר הוגדרו בקול הקורא 

מהתקציב המאושר, עם תקרת מענק בודד  50%ויאושרו, יקבלו השתתפות של עד 
 ש"ח(.  3,000,000ית של עד ש"ח )תקציב כולל לתוכנ 1,500,000של עד 

 23.08.2016תאריך אחרון להגשת הצעה: 
 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא

 לחצו כאן -29/16לצפייה במכרז 

 

 ופרטים נוספים:למידע 
  608275(3)972+, מחלקת תמריצים, מנהלת בכירה, שירן רוזנבלום

 60861(3)972+, מחלקת תמריצים, מנהלת, אנני דגני

 
לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או 

 אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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