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 10.2018 תמריציםחוזר 
 האנרגיה משרד להשקעת הצעות להגשת קורא קול

ת הגש אנרגיה בנושאי והדגמה חלוץ בפרויקטי
 2018באוגוסט  8עד  בקשות

 

 

 שלום לכולם,

חלוץ  מטרת הקול הקורא היא הענקת סיוע בצורת מענקים לצורך מימוש פרויקטי

והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית, האנרגיה המתחדשת, חסכון בנפט, התייעלות 

  ה.לתחבוראנרגטית, טכנולוגיות כריה וחציבה וכן בתחליפי נפט 

 

המכרז מיועד לאזרחים ישראליים, תאגידים רשומים בישראל, רשויות מקומיות, 

מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מכוני מחקר ממשלתיים ומוסדות מחקר ופיתוח 

  ם.מוכריאזוריים 

 

. עבור פרויקטים שנועדו להפחתת מהתקציב המאושר 50%היקף ההטבה הוא עד 

עבור פרויקטים ₪.  3,000,000עד התלות בנפט לתחבורה, תקרת המענק היא 

 .₪ 1,500,000 בתחומים אחרים, תקרת המענק היא עד

 

תינתן עדיפות עבור הצעות המנצלות מקורות אנרגיה ראשוניים שמקורם בישראל 

ולטכנולוגיות המנצלות תשתית מדעית, תעשייתית או טכנולוגית ישראלית, והצעות 

הצעות לכן, תינתן עדיפות -היקף. כמוהמציעות שת"פ בינלאומי עם פוטנציאל רחב 

מהפכניות במיוחד, שהצלחתן תביא לשינויי דפוסי התנהגות בעולם, ולחברות העונות 

 להגדרה של "עסק בשליטת אישה", והגישו תצהיר על כך בעת הגשת הבקשה.

 2018 באוגוסט 8-ההינו  הז במסגרת קול קוראהמועד האחרון להגשת בקשה 

 .14:00ה עשועד ל

 

 לחצו כאן - לצפייה בחוזר המלא

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2018/10_2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2018/10_2018.pdf


 

 לחצו כאן - 72\2018 לצפייה בקול קורא
 

 למידע ופרטים נוספים:

 Global Investment and Innovationשותף, מוביל פרקטיקת ,רו"ח נדב גיל
Incentives ,חטיבת המס ,Deloitte :'03-6085378, טל 

 Global Investment and, דירקטור, ראש תחום מענקי מו"פ וחדשנות, אנני דגני

Innovation Incentives,חטיבת המס , Deloitte,  :'03-6086192טל  
 

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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