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הנדון :מענקי קלינטק – מקצה שני למימון פרויקטים עבור הפחתת פליטות גזי חממה
המועד האחרון להגשת הצעה31/10/2012 :
כחלק מהתוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה של ממשלת ישראל ,פרסמו המשרד להגנת הסביבה ומשרד
1
התמ"ת את המקצה השני של התוכנית לתמיכה בפרויקטים בתחום זה .במסגרת מקצה זה יוענקו  79מליוני שקלים
לפרויקטים והשקעות בתחומים שונים אשר יסייעו בהפחתת פליטות גזי חממה.
להלן עיקרי התוכנית:
המסלול העיקרי
 .0התוכנית תאפשר תמיכה בפרויקטים בהיקף הגדול מ ,₪ .44,444-עד תמיכה מרבית של  6מליון שקלים עבור
פרויקט יחיד 2תמיכה בשיעור של עד .41%
 .4להלן התנאים לזכאות לתמיכה:
 הפרויקט יביא להפחתה שנתית של פליטות גזי חממה עד לשנת  4141לפחות.
 הפרויקט אינו מקבל מימון ממשלתי נוסף.
 הפרויקט אינו משמש להפקת אנרגיה מתחדשת הזכאית לתעריף חשמל מועדף.
 הפרויקט אינו משמש להחלפת שימוש בדלקים לייצור אנרגיה ממזוט או סולר לגז טבעי.
 במגזר התחבורה יינתן סיוע לפרויקטים המבוססים על טכנולוגיות הנעה היברידיות או חשמליות ,שימוש
בדלק חלופי (שאינו בנזין או סולר) או שימוש בטכנולוגיות לשליטה ,כיוון או בקרה של תנועת רכבים.
.3

הפרויקטים ידורגו בהתאם לגובה התמיכה המבוקשת לכל טון הפחתת פליטות גזי חממה צפוי.

 .2התמיכה תחולק למגזרים שונים:


1

המגזר התעשייתי ,המסחרי והעסקי –  47.2מליון שקלים .כאשר ,מחצית מהתקציב יוקצה לחברות קטנות
ובינוניות ,אשר מחזורן עד  21מיליון  ,₪ומחצית מהתקציב יוקצה לחברות גדולות ,אשר מחזורן עד 211
מיליון  .₪לא יתמכו חברות בעלות מחזור הגבוה מ 044-מיליון 2₪

המקצה הראשון פורסם באוגוסט  -4100ראה חוזר מסים  31.4100של משרדנו.



מגזר השלטון המקומי –  47.2מליון שקלים.



מגזר התחבורה  2 -מליון שקלים.

במקרה ותקציב מגזר מסויים לא ינוצל במלואו ,תועבר שארית התקציב למגזרים אחרים.
מסלול הטמעת הטכנולוגיה
 .2בנוסף לתמיכה שלעיל ,על מנת לסייע לחברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות בתחום זה ,יוענק סיוע נוסף בהיקף
של  33מיליון שקלים (עד  2מיליון  ₪לפרויקט) עבור הטמעת טכנולוגיות שפותחו ע"י חברות ישראליות ויותקנו
לראשונה באופן מסחרי.
 .1תמיכה במסלול זה תהא בשיעור של  02%או  42%בהתאם לרמת חדשנות הפרויקט.
כללי
 .9ניתן להגיש בקשות בשני מסלולי התמיכה במקביל.
 .8המועד להגשת הצעות הינו עד ליום 2220240.42.

אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו0או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר
אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
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