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חוזר תמריצים 16.2017
מענקים להתייעלות אנרגטית ביישובי הדרום
– הגשת בקשות עד  2בנובמבר 2017

שלום לכולם,
על מנת לעודד השקעות שיובילו להתייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה ביישובי הדרום,
פרסם לאחרונה משרד האנרגיה מכרז במסגרתו יינתנו מענקים עבור פרויקטים
שיובילו להפחתת צריכת האנרגיה ו/או הסטת עומס משעות שיאי הביקוש והקטנת
שיאי הביקוש.
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת המכרז הם שהמציע הינו צרכן אנרגיה
מן מהגזר התעשייתי או מהמגזר הציבורי מסחרי ,לרבות רשויות מקומיות ,ומתעתד
להשקיע בפרויקט שעלותו לא תפחת מסך של  500,000ש"ח .החיסכון האנרגטי של
כל פרויקט לא יפחת מ 200,000 -קוט"ש לשנה .חלק מהטכנולוגיות שבגינן ניתן
להגיש הצעה למכרז הינן :החלפת יחידת קירור מרכזית ,שדרוג מערכות אל פסק או
תאורה ועוד.
זוכים במכרז יוכלו ליהנות ממענק בשיעור של עד  30%מעלות הפרויקט,
ולא יותר מ 900 -אלף ש"ח.
המועד האחרון להגשת בקשה במכרז זה הינו  2בנובמבר  2017ועד לשעה 14:00
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