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 , .ן שלום לכולם

להגשת בקשות    קול קורא חדש   הודיעו עלרשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה 
הפחתת השימוש  . קול קורא זה ממוקד ב בתחומי הקלינטק  ם לתמיכה במיזמי

ים, פיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשות בתחומי  פליטות של מזהמהבמשאבי הטבע ו
חברות בתחומי הגנת הסביבה בישראל,   ה שלוצמיח  ןהיווצרות הגנת הסביבה ו

 באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

הוא מונח המתאר מוצרים ושירותים שתפקידם לשפר את  ), Cleantech(קלינטק  
הביצועים התפעוליים, היעילות בתחומי הייצור ולהפחית עלויות ותשומות, תוך  

לפיתוח אנרגיות  ומתקשר   הפחתה ניכרת של ההשפעות האקולוגיות השליליות 
 .חלופיות ופתרונות מתקדמים בתחום האנרגיה המתחדשת

ה  המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בתחומי הגנת הסביב
וללא תכולות מחקר    ומעוניינות להגיש פרויקט בעל בשלות טכנולוגית גבוה לפיילוט

 . ופיתוח משמעותיות

  50%-20%של   רחברות אשר יגישו בקשה במסגרת המסלול יזכו למענק בשיעו
  נתןית  הבעלות פוטנציאל לרמת הגנה גבוהלתוכניות   מהוצאות המו"פ המאושרות.

 . 10%נתן תוספת מענק של ילאזורי עדיפות א' ת ו  75%תמיכה בשיעור של 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 חודשים.  24תקופת הביצוע המקסימלית היא עד 

תמיכה בחדשנות טכנולוגית   - 2במסגרת מסלול הטבה מס'   פועלהקול קורא 
 . של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל 

 
 . 12:00בשעה  02/05/2023את הבקשה יש להגיש עד ליום 

   
 

 לחצו כאן – לדף המסלול 

 לחצו כאן   - להוראות מסלול ההטבה
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 .  Deloitteשותף, מנהל קבוצת התמריצים, חטיבת המס,  ,רו"ח נדב גיל 

 . Deloitte,  במחלקת תמריצים, חטיבת המס   ,מנהל בכיר  ,נרדי  אלון 
 . Deloitte,  ם, חטיבת המסמחלקת תמריצי, מנהלת  , ענת ניצן גרוסו

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

 את תשומת לבך לאמור בו. 
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