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הנדון :מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית – הגשת בקשות עד 21/06/2018
 .1בכדי לקדם את היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה ,עליו התחייבה מדינת ישראל בהחלטות ממשלה שונות ,הוחלט
לתמוך בפרויקטים של התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה לצד עידוד יישום טכנולוגיות חדשות .המסלול יופעל באמצעות
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ,בשיתוף
המשרד להגנת הסביבה ,משרד האנרגיה ומשרד האוצר.
 .2בשנת  2017יצא לפועל סבב המענקים הראשון במסגרתו ניתנו מענקים בסכום דומה ,ל 90-פרויקטים שצפויים להוביל לחיסכון
שנתי של כ 130-מיליון קוט"ש .בימים אלו נפתח הסבב השני בו תינתן עדיפות לרשויות מקומיות חלשות ולעסקים קטנים
ובינוניים ,לעידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ולעידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות .סך
התקציב בסבב השני הינו  74מיליון .₪
 .3הת כנית מיועדת למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרויקט או פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית (דרך
צמצום צריכת החשמל) באופן ישיר או עקיף ,אשר ניתן לחישוב באחד ממגזרי הפעילות הזכאים (כמפורט להלן).
 .4הכללים להגשת בקשות במסלול זה מפורטים במלואם בהוראת מנכ"ל " :4.41מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת
פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית" .להלן פירוט של תנאי הסף המצטברים העיקריים להגשת הבקשה בהתאם:
.4.1

המבקש הינו תאגיד אשר התאג ד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל או עוסק מורשה או שותפות רשומה או
עמותה או תאגיד עירוני או איגוד ערים מסוג אשכולות רשויות מקומיות או רשות מקומית.

.4.2

היקף מחזור המכירות של המבקש אינו עולה על  400מיליון  .₪סעיף זה אינו חל על רשות מקומית ,מוסד להשכלה
גבו ה ,בית חולים שאינו בבעלות ממשלתית ,ומי שהגיש בקשת סיוע להתקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית
חדשנית 1שמהווה  51%לפחות מההשקעה בפרויקט .לצורך חישוב מחזור המכירות יילקח בחשבון מחזור המכירות
של מבקש הסיוע בלבד.

.4.3

מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית ,מלאה או חלקית.

.4.4

ה פרויקט שבגינו מבוקש הסיוע על ידי מבקש הסיוע מבוצע באחד ממגזרי הפעילות הבאים :חקלאות ,כריה ,תעשייה,
מים ביוב טיפול באשפה שירותי טיהור ,מסחר סיטוני קמעוני ,שירותי אירוח ואוכל ,מידע ותקשורת ,שירותים פיננסים,
מנהל מקומי ומנהל ציבורי ,ביטחון ,חינוך ,שירותי בריאות רווחה וסעד ,אומנות בידור ופנאי ,תחבורה אחסנה דואר
ובלדרויות והכל כהגדרתם בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 1התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית הינה ,בין היתר ,טכנולוגיה שפותחה ע"י חברה שהתאגדה ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר הבעלות
על הקניין הרוחני בה ועל כל הזכויות הנובעות ממנו נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית.

.4.5

הפרויקט אינו פרויקט להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אשר זכאי לקבל תעריף חשמל מועדף או אשר משתתף
בהסד רת "מונה נטו" או פרויקט אשר מטרתו העיקרית הינה מעבר משימוש במזוט ,סולר או גפ"מ לשימוש בגז טבעי.

.4.6

ההשקעות המזכות לביצוע הפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית הינן:
 .4.6.1הוצאות ישירות על סקר אנרגיה ,ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט ,הוצאות לרכישת ציוד ומכונות ,הוצאות התקנה,
הוצאות הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות ,הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות ,הוצאות הובלה
ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור.
 .4.6.2טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט ,לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות
קיימות.

.4.7

ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות ,שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה שבגינו הוגשה הבקשה.

.4.8

לא יינתן סיוע במסגרת מסלול זה עבור הוצאות בגין השקעות מזכות אשר ניתן בגינן כבר סיוע ע"י גורם ממשלתי
כלשהו.

.4.9

בנוסף ,על מבקש הסיוע לעמוד בתנאי סף מנהלתיים ,טכניים ותפעוליים נוספים המופיעים בהוראת המנכ"ל.

.4.10

למבקש אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה ואינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך של כינוס
נכסים או פירוק.

.4.11

מספר הבקשות אותן ניתן להגיש במסגרת המסלול הינו בהתאם ל:
סוג מגיש
הבקשה
מספר הבקשות
לפרויקט
מספר הבקשות
בשנה קלנדרית
סך ההשקעה
בפרויקט

יזם

יזם אסקו

בקשה אחת לפרויקט
(כולל התקנה מסחרית ראשונה)
אין מגבלה

בקשה אחת יכולה להכיל עד  4פרויקטים
(כולל התקנה מסחרית ראשונה)
אין מגבלה

לפחות  500אלף ₪
או במקרה של טכנולוגיה ישראלית
חדשה המהווה  100%מהפרויקט סך
ההשקעה יהיה לפחות  400אלף ₪

לפחות  1מיליון ₪
ובמקרה של מספר פרויקטים לא פחות מ400-
אלף  ₪לפרויקט וסך ההשקעה הכולל לא תפחת מ-
 1מיליון  ₪או  400אלף  ₪כפול מס' הפרויקטים,
לפי הגבוה מביניהם
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 2חברה המספקת שירותי אנרגיה ורשומה במאגר המידע" :חברות התייעלות אנרגטית וחברות אסקו" באתר משרד האנרגיה.
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.4.12

שיעור וגובה הסיוע הינו בהתאם ל:

שיעור הסיוע

תקרת סיוע
מספר הבקשות שניתן להגיש על
אותה טכנולוגיה ישראלית
חדשנית
פריסת התשלום

פרויקט להפחתה של פליטות גזי חממה ובנוסף התקנה
פרויקט להפחתה של
מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית
פליטות גזי חממה
 20%מסך ההשקעה המזכה ובנוסף  20%נוספים מסך
 20%מסך ההשקעה
ההשקעה המזכה עבור התקנה מסחרית של טכנולוגיה
המזכה
ישראלית חדשנית
 6מיליון ₪
 3מיליון ₪
עד שלוש בקשות באותו מקצה או במקצים שונים של המסלול ובלבד שסך הסיוע לא
יעלה על  3מיליון ₪
 65%לאחר ביצוע ההשקעה המזכה במלואה וביקור בודק מקצועי באתר הפרויקט,
 35%לאחר קבלת דוח שנתי מאומת

 .5המועד האחרון להגשת בקשה במכרז זה הינו  21ביוני  .2018הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית בהתאם
לסוג מבקש הסיוע ,יחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה ועוד .נציין שלהקצאה תקציב מוגבל
ותאריך הגשה סופי ולכן למועד ולאופן הגשת הבקשות חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085378 :
רו"ח (משפטן) צביקה לייבוביץ ,שותף ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.073-3994157 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085278 :

אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
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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