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חוזר תמריצים 3.2015
כלים פיננסיים לעולם של התייעלות אנרגטית

לקוחות וידידים יקרים,
אנו שמחים להביא לידיעתכם הזדמנויות אטרקטיביות לקבלת תמריצים כספיים הרלוונטיים לחברות
טכנולוגיות בעולם ההתייעלות האנרגטית.
במסגרת התכנית האירופאית ,ישנה הזדמנות אדירה לחברה ישראלית המפתחת טכנולוגיה
בעולם ההתייעלות אנרגטית לבצע פיילוט או  demonstrationבשת"פ עם שותפים
אסטרטגיים באירופה.
.1

EE-11-2015: New ICT-based solutions for energy efficiency
מטרה  :פיתוח טכנולוגיה שתמריץ ותשפיע על אזרחי אירופה להתייעל

בשימושם באנרגיה באופן אישי (דרך הנייד ,רשת חברתית ,וכו') .במסגרת
הפרויקט ,השותפים יבצעו פיילוט בדיור ציבורי .הצפי הינו חיסכון באנרגיה
בטווח שבין 15%-30%
תקציב לפרויקט 1.5-2 :מיליון אירו 125% ,מימון

מועד ההגשה :עד 04.06.2015


.2

EE-06-2015: Demand response in blocks of buildings
מטרה :ביצוע פיילוט למטרת התייעלות בביקוש ,באחסון ובהיצע האנרגיה

דרך פלטפורמה ניהולית חכמה ,במתחם אחיד של כמה מבנים (מגורים/
משרדים) ,שתחסוך עלויות אנרגיה ותוריד רמות פליטה של גזי חממה
תקציב לפרויקט 3-5 :מיליון אירו 87.5% ,מימון

מועד ההגשה :עד 04.06.2015
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