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201761. תמריציםחוזר   
  הדרום ביישובי אנרגטית להתייעלות מענקים

 2017 בנובמבר 2 עד בקשות הגשת –

 

 

 שלום לכולם,

, לעודד השקעות שיובילו להתייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה ביישובי הדרוםעל מנת 

במסגרתו יינתנו מענקים עבור פרויקטים  מכרז האנרגיה משרדפרסם לאחרונה 

ביקוש והקטנת השיאי ת האנרגיה ו/או הסטת עומס משעות שיובילו להפחתת צריכ

 שיאי הביקוש.

 

שהמציע הינו צרכן אנרגיה מכרז הם להגשת בקשות במסגרת ה תנאי הסף העיקריים

מתעתד רשויות מקומיות, ורי, לרבות חגזר הציבורי מסממן מהגזר התעשייתי או מה

ש"ח. החיסכון האנרגטי של  500,000לא תפחת מסך של  להשקיע בפרויקט שעלותו

טכנולוגיות שבגינן ניתן החלק מ קוט"ש לשנה. 200,000 -כל פרויקט לא יפחת מ

: החלפת יחידת קירור מרכזית, שדרוג מערכות אל פסק או הינןלמכרז להגיש הצעה 

 תאורה ועוד.

  

 הפרויקט,  עלותמ 30%ענק בשיעור של עד יוכלו ליהנות ממ במכרזזוכים 

 אלף ש"ח.  900 -ולא יותר מ

 
 14:00ועד לשעה  2017 נובמברב 2 הינו הז מכרזב בקשה להגשת האחרון המועד

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2017/16_2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2017/16_2017.pdf


לקבלת הצעות לפרויקטים  118/2017' מס פומבי במכרז לצפייה

בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ביישובי הדרום 

רשויות מקומיות, מפעל תעשייה ומבני מסחר במסגרת החלטת  -

 לחצו כאן - 2025הממשלה מספר 

  
 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': , רו"ח נדב גיל

 03-7181674, מנהל, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': רו"ח אלי כרמל

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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