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לכל חברי ההתאחדות
חוזר מנכ"ל 11 / 2022
לכבוד
המנהל /ת הכללי/ת
נכבדי/תי
הנדון :מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה
לשם עמידה ביעדי הממשלה בנושא מעבר לכלכלה דלת פחמן ,ועל מנת להביא להפחתת פליטות גזי חממה
ולמניעת חציית רף ההתחממות הגלובלית הוחלט על יצירת תכנית שתביא להתייעלות אנרגטית וסיוע למיזמים
בתחומים אלו ,הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה
מעניקים סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזיי חממה והתייעלות אנרגטית.
עיקרי תכנית המענקים:
•
•
•
•

התכנית מיועדת למי שמעוניין לבצע פרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית באופן
ישיר או עקיף אשר ניתן לחישוב וניטור .
היקף מחזור המכירות של מבקש הסיוע בשנת  2021לא עלה על  800מיליון .₪
היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרויקט במשך
תקופת ההפחתה אינו עולה  ₪ 140לטון.
לזוכים במענקים ,תינתן תמיכה כספית בשיעור של עד  25%מהיקף הפרויקט ,ועד  3.5מיליון  ₪מסך
ההשקעות המזכות של מבקש הסיוע במקצה:
✓
✓

שיעור הסיוע בבקשות בהיקף השקעה של עד  ₪ 1,200,000הינו  25%מסך ההשקעות
המזכות.
שיעור הסיוע בגין כל תוספת השקעה של  ₪ 1נוסף מעל  ₪ 1,200,000לעיל הינו  20%מסך
ההשקעות המזכות.

מינימום השקעה מזכה. ₪ 100,000:
•

תשלום של  70%מהסיוע יינתן לאחר ביצוע ההשקעה המזכה במלואה וביקור בודק מקצועי באתר
בפרויקט .הבודק יאשר כי ההשקעה המזכה בוצעה במלואה בהתאם לתוכנית שאושרה ,וכנגד הצגת
קבלות על ההוצאות הישירות שהוציא מקבל הסיוע בגין הפרויקט .ובתנאי שבוצעה השקעה בהיקף
שלא יפחת מ 50% -מגובה ההשקעה המאושרת.

•

מועד האחרון להגשת בקשות –  08.11.22בשעה  - 14:00בקשות אשר יוגשו לאחר המועד לא
ידונו.

•

למידע נוסף אודות התכנית ,והגשת הבקשה למענק לחץ כאן.

•

להשתתפות במפגש  ZOOMעם נציגי המשרד להגנת הסביבה ,רשות ההשקעות ומשרד
האנרגיה בנוגע להוראת מנכל  4.41לחץ/י כאן .

לשאלות נוספות וקבלת סיוע ניתן ליצור קשר עם אגף כלכלה בהתאחדות:
שני מרחיב צדקה | כלכלנית המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | shanim@industry.co.il | 050-8523886
אלעד נצר | מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | elad@industry.co.il | 050-7194700
בברכה,
רובי גינל
מנכ"ל

