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הנדון :מענקי תמיכה של האיחוד האירופי  -קול קורא להגשת בקשות לתכנית Eco- Innovation
)Competitivness and innovation Framework Program (CIP
תכניות סביבתיות באיחוד האירופי





האיחוד האירופי יזם תכניות שנועדו לקדם חדשנות בנושאים סביבתיים ואקולוגיים.
בין השנים  3111ו  3182התקציב שהוקדש לתחום זה עמד על כ 311 -מליון אירו.
תכנית  CIPמעודדת ותומכת בפרוייקטים שמתמקדים במוצרים אקו-חדשניים ,טכניקות ,שירותים או
תהליכים המכוונים למניעת או הפחתת השפעה על הסביבה או שתורמים לשימוש אופטימלי במשאבים.
התכנית משתלבת בחזון האירופאי לקראת  3131ומתייחסת לנושאי חדשנות תוך יצירת סביבה ירוקה
ומניעת הרס משאבים.

CIP Eco-Innovation- First application and market replication projects






הקול הקורא הנוכחי מיועד בעיקר לחברות קטנות ובינוניות (אך לא רק) .בקשות ניתן להגיש עד ליום 5
בספטמבר )CET( 80:11 ,3182
משך הפרוייקט לא יעלה על  2שנים.
התרומה הכספית של התכנית הינה מענק של עד גובה  51%מעלות הפרויקט לחברה.
המטרה של הקול הקורא היא לסייע לגשר על הפער שבין תהליך המו"פ לבין העולם העסקי ולהתגבר על
מחסומי השוק שניצבים היום בפני חברות בתחומי החדשנות האקולוגית.
לפיכך ,המענקים מיועדים לסייע לחברות שכבר סיימו את תהליכי הפיילוט ונמצאות לפני ההכנות לייצור
ושיווק המסחרי :ההוצאות שניתן להגיש הן הוצאות הקשורות לתיעוש ,הקמת קווי ייצור ,הכנת חומר
שיווקי ,פרישה מסחרית ראשונה וכד'.

נושאים להגשה
בקול הקורא הנכחי חמישה נושאים להגשה:









מחזור חומרים :שיפור האיכות של חומרים ממוחזרים ,מיון וטיפול בזבל ,מוצרים חדשניים שעושים
שימוש בחומרים ממוחזרים ,חיזוק התחרותיות של תעשיות ממחזרות.
מוצרי בניה מקיימים וידידותיים לסביבה :מוצרים לבניה ותהליכי בניה ,תחזוקה ,שימושים חדשים
למבנים ישנים או כל תהליך שיתרום להפחתת השימוש במשאבים ,הפחתת הזבל שנוצר בתהליך,
שיטות בניה ידידותיות לסביבה.
מזון ומשקה :שיטות אריזה ירוקות ,שימוש יעיל יותר במשאבים בתהליך הייצור ,הגברת המחזור
והפחתת זבל בתהליך הייצור ,תהליכי ייצור חדשים שמייעלים את השימוש במים ,העלאת איכות המים,
תהליכים חדשניים ונקיים שיפחיתו את הנזק לסביבה כתוצאה מצריכת מזון ומשקאות.
מים :הפחתת צריכת מים בתהליכי ייצור ב  21%לפחות ,מערכות /תהליכים חדשים למחזור או שימוש
מחדש במים לסביבות מגורים /תעשיות /חקלאות ,תהליכים שאינם משתמשים במים ,טיפול במי שפכים,
מערכות הפצה חכמות שממזערות את השימוש במים ,כימיקלים ,אנרגיה וחומרים.
התיעלות והפיכת עסקים לירוקים :מוצרים ירוקים ,שירותים ירוקים ,החלפת חומרים בתהלים הייצור
בחומרים מזהמים פחות ,תהליכי ייצור נקיים ,תהליכים לייצור מחדש ותיקון.

מי יכול להגיש?
למרות שקיימת עדיפות לחברות קטנות ובינוניות ( ,)SME’sהקול הקורא פתוח לכל סוגי החברות והגופים
הציבוריים.
ניתן להגיש כחברה בודדה או כקונסורציום.
לחברות ישראליות מומלץ לגשת לפחות עם עוד חברה אחת ,אירופאית ,דבר שייקל על הוכחת הערך המוסף
האירופאי ,ההשפעה על השוק האירופי והיכולת לבצע רפלקציה למוצר.
על הפרויקטים להדגים:
 .1אופי חדשני והשפעה סביבתית חיובית ומשמעותית
 .2התאמה לשווקים שונים ויכולת שיווקית רחבה
 .3רלוונטיות ורווחיות משמעותית בתמיכה במדיניות סביבתית אירופאית
 .4ערך מוסף אירופאי ומימד בינלאומי
 .5מחשבה ותכנון מבחינת ניהול הפרוייקט
 .6יעילות כלכלית
לפרטים ומידע נוסף:
רו"ח נדב גיל ,שותף וראש מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,בטלפון 33-53052011 :או בדוא"לngil@deloitte.co.il :
דוד שם טוב ,מנהל בכיר במחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,בטלפון 33-5305831 :או בדוא"לdshemtov@deloitte.co.il :
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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