מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות
מס' 4.41
אנרגטית
 .1כללי
.1.1

בהמשך להחלטת הממשלה מס'  542מיום  20/09/2015בעניין הפחתת פליטות גזי
חממה ולשם עמידה ביעדים הקבועים בהחלטת ממשלה זו ,ובהמשך להחלטת ממשלה
מס'  1403מתאריך  10/04/2016בדבר תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת
פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית ,הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות
בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית תוך מתן תיעדוף לרשויות
מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים ,עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד
השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות ,אשר יופעל באמצעות
מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן" :המסלול'' ו"-המשרד" בהתאמה)
והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות").

.1.1

המסלול ינוהל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים ומשרד האוצר.

.1.1

הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית.

 .1מטרה
ההוראה מיועדת לפרט את הכללים והקריטריונים למתן המענק לפרויקטים להפחתת
פליטות גזי חממה.

 .1הגדרות
בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה ,זולת אם נאמר
אחרת במפורש בגוף ההוראה:
.1.1

"אתר"
המיקום הגיאוגרפי בו מתבצע הפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות
אנרגטית .יובהר כי ,פרויקט יכול להתבצע ביותר מאתר אחד.

.1.1

"בודק מקצועי"
אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו לשם בדיקת הבקשה ,יישום הפרויקט שאושר
והדיווחים עליו.

.1.1

"גורם מאמת"
אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו לשם בדיקה ואימות של דיווחים על היקף פליטות
גזי החממה שהופחתו במסגרת הפרויקט ואשר דווחו על ידי מקבל הסיוע בנספח 10
להלן.

.1.4

"גזי חממה"
ששת גזי החממה שהוגדרו על ידי פרוטוקול קיוטו שמדינת ישראל אישררה בשנת
. SF6 ,HFC, PFC,CH4, N2O, CO2 – 2004
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.1.5

"דיווח מאומת"
 .3.5.1ניטור הפחתת פליטות גזי חממה תתבצע ,במהלך תקופה של  12חודשים
רצופים בתוך תקופה של  24חודשים מתום תקופת הפרוייקט ,בהתאם
למתודולגיית החישוב המאושרת על גבי נספח  ,10אשר נבדק ואומת ע"י גורם
מאמת (נספח .)9
 .3.5.2הדיווח המאומת יימסר למנהל התכנית במרכז ההשקעות ,לכל המאוחר ,עד 26
חודשים מתום תקופת הפרויקט.

.1.3

"הוועדה"
כהגדרתה בסעיף  6להוראה.

.1.3

"הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית"
התייעלות אנרגטית ביחידות של קוט"ש והמרתן לפליטות גזי חממה ביחידות שוות ערך
לפחמן דו חמצני או צמצום בפליטה ישירה של גזי חממה ,ביחס לקו הבסיס
( ,)Baselineכפי שהוגדר במתודולוגיית החישוב המאושרת בהתאם לסעיף  3.17להלן.

.1.3

"השקעות מזכות"
 .3.8.1השקעות לביצוע פרויקט הכוללות הוצאות 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;
 .3.8.2טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך
החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות.

.1.3

"התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה"
התקנה מסחרית ראשונה של מוצר ,המבוסס על טכנולוגיה אשר פותחה ע"י חברה
שהתאגדה ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר הבעלות על הקניין הרוחני בה
ועל כל הזכויות הנובעות ממנו נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית ,כאשר המוצר
והטכנולוגיה כאמור צפויים לצמצם את היקפן הכולל של פליטות גזי חממה ביחס לקו
הבסיס ( )Baselineכפי שמוגדר על ידי מתודולוגיות החישוב המאושרות בהתאם לסעיף
 3.17להלן.

" .1.13ועדת המחקר"
ועדת המחקר המפעילה את מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות -קרן המו''פ אשר
תדון בבקשות לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית.
חדשה.
" .1.11כתב אישור"
 .3.11.1מכתב של הוועדה המאשר למבקש הסיוע את זכאותו לקבלת סיוע בגין ביצוע
פרויקט ,כמפורט בהוראה .כתב האישור יכלול את :היקף ההשקעות המזכות
ומרכיביהן ,סכום הסיוע ,משך הזמן שבו מבקש הסיוע נדרש להשלים את
ההשקעה ,ההתחייבות לדיווח על היקף ההפחתה בפועל כתוצאה מהפרויקט
ותנאים אחרים ככל שייקבעו על ידי הוועדה.
 .3.11.2כתב האישור ייחתם ע"י מורשי החתימה של המשרד.
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" .1.11יזם"
כל אחד מאלה :תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל ,עוסק
מורשה ,שותפות רשומה ,עמותה ,תאגיד עירוני או רשות מקומית.
" .1.11יזם אסקו"
חברה המספקת שירותי אנרגיה ורשומה במאגר המידע" :חברות התייעלות אנרגטית
וחברות אסקו" באתר משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
 .1.14מבקש הסיוע
יזם ,יזם אסקו.
" .1.15מגזרי פעילות זכאים"
מגזרי הפעילות במשק (לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :הלמ''ס")) הזכאים לקבל סיוע במסגרת הוראה זו והמפורטים
בנספח  1להוראה.
'' .1.13מנהל התכנית''
מי שהוסמך לכך על ידי מנהל מרכז ההשקעות במשרד.
" .1.13מתודולוגיית חישוב מאושרת"
שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה מהפרויקט
ביחס למצב פליטות גזי חממה שלפני יישום הפרויקט בהוראה זו (להלן" :קו הבסיס" או
" )"baselineשאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומוטמעת בטופס הבקשה לסיוע
לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה (נספח .)2
" .1.13סיוע"
המענק אותו יקבל מבקש הסיוע בגין הפרויקט אחרי שעמד בתנאים הנדרשים על פי
הוראה זו.
" .1.13עסק קטן ובינוני"
תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל או עוסק מורשה ומחזור
המכירות השנתי שלו לא עולה על  200מיליון  ,₪בשנה הקלנדרית שקדמה למועד
הגשת הבקשה.
" .1.13פרויקט"
השקעה מזכה אשר מביאה להפחתה של פליטות גזי חממה באמצעות התייעלות
אנרגטית או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה.
'' .1.11תקופת הפרוייקט''
תקופה של  24חודשים מיום הוצאת כתב האישור.
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 .4עקרונות המסלול
.4.1

התוכנית מיועדת למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרוייקט /פרוייקטים להפחתת פליטות גזי
חממה והתייעלות אנרגטית (דרך צמצום צריכת החשמל) באופן ישיר או עקיף וניתן
לחישוב וניטור באחד ממגזרי הפעילות הזכאים.

.4.1

מבקש סיוע שהוא יזם רשאי להגיש יותר מבקשת סיוע אחת (כולל בקשה לסיוע נוסף
בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה) בשנה קלנדרית ,אולם כל
בקשה תתייחס לפרויקט אחד בלבד .מבקש סיוע שהוא יזם אסקו יהיה רשאי להגיש גם
הוא יותר מבקשת סיוע אחת ,כאמור לעיל ,אולם במקרה שלו ניתן להגיש בכל בקשה
עד ארבעה פרויקטים.

.4.1

גובה הסיוע עבור בקשת סיוע הינו בשיעור של עד  20%מסך ההשקעה המזכה ולא
יותר מ ₪ 3,000,000-עבור סך בקשות הסיוע שיוגשו על ידי מבקש הסיוע בשנה
קלנדרית.

.4.4

במידה ובקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוסס על התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה
ישראלית חדשה ,רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף לזה הנזכר בסעיף 4.3
לעיל בשיעור של  20%נוספים מסך ההשקעה המזכה בפרויקט (להלן'' :הסיוע הנוסף'').
גובה הסיוע הנוסף עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי מבקש הסיוע לא יעלה על
 3,000,000ש''ח בשנה קלנדרית.

.4.5

גובה הסיוע כולל הסיוע הנוסף שזכאי לקבל מבקש סיוע ,בשנה קלנדרית ,לא יעלה על
.₪ 6,000,000

.4.3

ועדת המחקר רשאית לאשר סיוע ליותר מבקשת סיוע אחת המבוססת על אותה
טכנולוגיה ישראלית חדשה המותקנת לראשונה ,בתנאים הבאים:

.4.3

.4.3

.4.6.1

מדובר ב-עד שלוש בקשות שהוגשו באותו מקצה;

.4.6.2

סך הסיוע בגין אותה טכנולוגיה לכלל הבקשות שיאושרו לא יעלה על  3מיליון
.₪

מבקש הסיוע יכול להגיש את בקשתו באופן הבא ,לפי בחירתו:
.4.7.1

להגיש בקשה לפרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית
בלבד.

.4.7.2

להגיש בקשה לפרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית,
ולהתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.

פריסת תשלום הסיוע תתבצע כדלקמן:
.4.8.1

תשלום של  65%מהסיוע יינתן לאחר שמנהל התכנית קיבל אישור מבודק
מקצועי אשר ביקר באתר הפרויקט ואישר כי ההשקעה המזכה בוצעה במלואה
בהתאם לתכנית שאושרה וכנגד הצגת קבלות על ההוצאות הישירות שהוציא
מקבל הסיוע בגין הפרויקט.

.4.8.2

תשלום של  35%מהסיוע יינתן לאחר שמקבל הסיוע המציא למנהל התכנית
במרכז ההשקעות דו"ח שנתי מאומת.
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.4.8.3

.4.3

מועד התשלום על ידי המשרד הינו בתוך  60ימים מהמועד בו התקבלה
הבקשה לתשלום ולאחר אישור המסמכים כאמור לעיל .על אף האמור בסעיף
זה ,בנסיבות חריגות שתקבענה על ידי הוועדה ,יהיה רשאי המשרד לדחות
לזמן סביר חלקים מתשלום הסיוע ומקבל הסיוע לא יהיה זכאי להפרשי
הצמדה ,ריבית או כל פיצוי בגין העיכוב האמור.

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

 .4.13הגשת בקשת סיוע שנדחתה מפאת חוסר תקציב
 .4.10.1מבקש סיוע אשר הגיש בקשת סיוע במקצה ולא קיבל סיוע מפאת חוסר תקציב
במקצה אליו ניגש ,ופורסם מקצה חדש במסלול זה ,רשאי הוא להגיש את
בקשתו מחדש במסגרת המקצה החדש ,בהתאם לנוסח הוראת המנכ"ל (על
נספחיה) אשר תהיה בתוקף במועד הגשת הבקשה.
 .4.10.2המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת סיוע לכל מקצה יפורסם בהודעה באתר
האינטרנט של המשרד ובעיתונות.

 .5תנאי סף
תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה לקבלת סיוע עלפי הוראת מנכ"ל זו הם:
.5.1

הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע ע"י מבקש הסיוע מבוצע באחד ממגזרי הפעילות
המוגדרים בנספח .1

.5.1

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

.5.1

מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית ,מלאה או חלקית.

.5.4

היקף מחזור המכירות של מבקש הסיוע בשנה הקלנדארית שקדמה למועד האחרון
להגשת הבקשות לא עלה על  400מיליון  .₪במקרה של מבקש סיוע שהוא רשות
מקומית  -אין הגבלה על היקף מחזור המכירות.

.5.5

הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע צפוי להפחית פליטות גזי חממה ולהביא להתייעלות
אנרגטית כאשר חישוב ההפחתה הוא בהתאם למתודולוגיית החישוב המאושרת
המופיעה בטופס הבקשה לסיוע .יודגש כי ,תקופת החישוב של הפחתת הפליטות
וההתייעלות האנרגטית שיש להזין בטופס הבקשה היא עד שנת .2033

.5.3

במקרה של בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית
חדשה ,ההתקנה כאמור עונה על ההגדרה שבסעיף  3.9ובהתאם לבדיקה של רשות
החדשנות ומתן אישור של ועדת המחקר.

.5.3

מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה הנפלטים אינה עולה על יחס של ₪ 100
לטון גזי חממה מופחת .בפרויקטים שכוללים בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית
ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ,מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה
הנפלטים אינו עולה על יחס של  ₪ 200לטון גזי חממה מופחת.

.5.3

סך ההשקעה של מבקש הסיוע בפרויקט:
.5.8.1

בבקשה לסיוע המוגשת על ידי יזם  -סך ההשקעה בפרויקט תהיה לפחות סכום
שהוא .₪ 800,000
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בבקשה המוגשת על ידי יזם אסקו:

.5.8.2

 .5.8.2.1סך ההשקעה בפרויקט אחד יהיה לפחות סכום שהוא .₪ 2,000,000
 .5.8.2.2בבקשת סיוע ליותר מפרויקט אחד אך לא יותר מארבעה ,סך ההשקעה
בפרויקט לא יפחת מ ₪ 400,000 -וסך ההשקעה הכללי לא יפחת מ-
.₪ 2,000,000
 .5.8.2.3צורף הסכם התקשרות חתום בין יזם אסקו לבין הגורם שעבורו מתבצע
פרויקט והאתר או האתרים בהם מתבצע הפרויקט.
.5.3

מבקש הסיוע ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס' 0.4
בנושא" :התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן" :הוראת אחריות חברתית") וצרף
לבקשתו הצהרה הנדרשת בהתאם להוראה זו.

 .5.13מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק.
 .5.11למבקש הסיוע אין חובות בלתי מוסדרים למשרד.

 .3הוועדה
.3.1

בחירת מקבלי הסיוע בהוראה זו תיעשה בידי ועדה שחבריה יהיו:
.6.1.1

מנהל מרכז ההשקעות – יו"ר;

.6.1.2

נציגי המשרד להגנת הסביבה אשר מונו על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
–  2חברים;

.6.1.3

מנהל התכנית מטעם מרכז ההשקעות – חבר אשר ישמש כמ"מ מנהל מרכז
השקעות;

.6.1.4

חשב המשרד או נציגו– חבר;

.6.1.5

נציגי משרד האנרגיה והמים –  2חברים;

.6.1.6

נציג אגף תקציבים במשרד האוצר– חבר;
מוזמן:

.6.1.7
.3.1

.3.1

היועץ המשפטי או נציגו.

סדרי עבודת הוועדה
.6.2.1

מניין חוקי לקבלת החלטה ע"י הוועדה הינו לפחות  5מחברי הוועדה ביניהם
יו"ר או מ"מ.

.6.2.2

היועץ המשפטי יהיה נוכח בכל ישיבות הוועדה.

.6.2.3

עמדת היועץ המשפטי מטעם המשרד או נציגו תכריע בעניינים משפטיים.
עמדת החשב ,או נציגו ,תכריע בנושאים שעניינם ביצוע התקציב.

.6.2.4

הוועדה תערוך פרוטוקול לישיבותיה.

.6.2.5

הפרוטוקול יופץ לכל חברי הועדה .במידה ולא יהיו לחברי הועדה הערות
לפרוטוקול ,ייחתם פרוטוקול הישיבה על ידי יושב ראש הוועדה או מ"מ שנכח
בדיון בתוך  3ימי עבודה.

סמכויות הוועדה
לוועדה סמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראת מנכ"ל זו ,ובכלל זה:
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.6.3.1

לבחון את הבקשות השונות;

.6.3.2

לבקש מהמבקשים הבהרות להצעותיהם ,ככל שנדרש;

.6.3.3

לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המבקשים לרבות דרישת ידיעות,
מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע הפרויקט;

.6.3.4

לקבל בקשה במלואה או בחלקה או לדחותה;

.6.3.5

להחליט על מתן הסיוע ,בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו בהוראה,
בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה.

.6.3.6

לבחור ביותר ממבקש אחד או להחליט שלא לבחור במבקש כלשהו לפי שיקול
דעתה בשל נימוקים מקצועיים שירשמו .כמו כן רשאית הוועדה לאשר פרויקט
המזכה במענק במלואו או בחלקו.

.6.3.7

לפסול בקשות חלקיות ,חסרות מותנות ,מסויגות או מוטעות;

.6.3.8

לקבוע תנאים ,יעדים ואבני דרך בכתב האישור הניתן למקבל הסיוע;

.6.3.9

לקבוע החלטה בדבר ביטול הסיוע וחילוט הערבות כמפורט בסעיף  12להלן.

 .6.3.10להאריך את תקופת הפרויקט עד  36חודשים מתום תקופת הפרוייקט בכפוף
להגשת בקשה מנומקת בכתב חודשיים לפני תום תקופת הפרוייקט.
 .6.3.11להפחית מהתשלום עד סך של  35%מהסיוע ,בהתאם לסעיף  4.8.2לעיל ,אם
הפחתת הפליטות בפועל ,על פי דו''ח האימות ,נמצאה נמוכה בשיעור העולה
על  20%מהיקף ההפחתות הצפוי שהיזם התחייב לו ואשר אושר במהלך
הבדיקה של טופס הבקשה לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה (נספח
 .)2כמו כן ,שיעור הפחתת התשלום לא יעלה על שיעור ההפרש בין הפחתת
הפליטות בפועל לבין הפחתת הפליטות שאושרה עפ"י כתב האישור.
 .6.3.12לקבוע את סדרי עבודת הוועדה;
 .6.3.13לקבוע נהלים להפעלת הוראה זו .הנהלים יפורסמו באתר המשרד מעת לעת;
 .6.3.14לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות התכנית.
 .6.3.15לאשר בקשה של מבקש סיוע לפרוש מהתכנית בתנאים עליהם תחליט הוועדה.
 .6.3.16לקבוע כל החלטה לצורך יישום הוראה זו;
.3.4

מנהל התוכנית מוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו החל מהליך פתיחת המעטפות
וריכוז הבקשות עבור להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה וכלה
בפיקוח על התקיימות התנאים לקבלת הסיוע.

.3.5

לשם ביצוע האמור בסעיף  ,6.4ימנה מנהל התוכנית צוות עובדים אשר יפעל בהתאם
להנחיותיו.

.3.3

החלטות הנוגעות לרכיב הסיוע הנוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה
ישראלית חדשה תהיינה בסמכותה של ועדת המחקר .ההחלטות של ועדת המחקר
תועברנה לוועדה להמשך טיפול ,לצורך קבלת החלטה ביחס לבקשה כמפורט בהוראה
זו.
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 .3הגשת הבקשה ,בחינתה ואישורה
.3.1

הגשת הבקשה
.7.1.1

מבקש הסיוע יגיש את בקשת הסיוע על גבי נספח  2להוראה זו .לתשומת לב
מבקשי הסיוע ,טופס בקשת הסיוע הינו קובץ אקסל הכולל את המתודולוגיה
לחישוב פוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה וקוט"ש באמצעות סוגים שונים
של פרויקטים.

.7.1.2

בקשת הסיוע לרבות המסמכים הבאים כשהם מלאים ,ערוכים וחתומים כדין,
ישלחו למיילReducing.Emissions@economy.gov.il :
 .7.1.2.1תעודת התאגדות ואישור אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס,
כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו;1976-
 .7.1.2.2ככל שביקש היזם בקשה להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה
ישראלית חדשה ,יצרף את נספח ;3
 .7.1.2.3נספח  – 4טופס הצהרות והתחייבויות.
 .7.1.2.4דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים של היזם ,למעט יזמים שהינם
רשות מקומית ,לשנים ;2015-2016
 .7.1.2.5יזם חברת אסקו  -הסכם אודות ההתקשרות בין יזם חברת אסקו
לבין מפעיל או הבעלים של האתר.

.3.1

.7.1.3

התאריך הקובע לקליטת הבקשה הינו התאריך בו התקבלו כלל המסמכים
הנדרשים לבקשה המקוונת.

.7.1.4

לא תטופל בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות.

בחינת הבקשות
כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה ,לאחר בחינתן באופן הבא:
.7.2.1

בחינת הבקשות לסיוע
בחינת הבקשות תיעשה על ידי משרדי הכלכלה והתעשייה ,המשרד להגנת
הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן" :משרדי
הממשלה"):
 .7.2.1.1בתום מועד הגשת הבקשות תבחן עמידתן של הבקשות בתנאי הסף
שנקבעו בהוראה ע"י משרדי הממשלה .הבחינה תיעשה במקביל,
כל משרד בתחומו ,לצורך קבלת חוות דעת מקצועית:
 .7.2.1.1.1מרכז ההשקעות יבחן את עמידת הבקשה בתנאי הסף
לגבי סעיפים 5.8-5.12 ,5.3-5.4 ,5.1:ואת היתכנותו
הכלכלית של הפרויקט.
 .7.2.1.1.2המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים יבחנו יחד את עמידת הבקשה בתנאי
הסף הקבועים בסעיפים  5.5 ,5.2ו 5.7-לעיל ואת
היתכנותו של הפרויקט ,לפי פרטי הבקשה.
 .7.2.1.2הבקשות בליווי חוות הדעת ,הן השליליות והן החיוביות ,לגבי
עמידתן בתנאי הסף יועברו לעיון ולהחלטת הוועדה.
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.7.2.2

בחינת הבקשות של התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית
חדשה
בקשה לסיוע נוסף בגין הרכיב של "התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה
ישראלית חדשה" ,כהגדרתה בסעיף  ,3.9תועבר לבדיקה מקצועית של רשות
החדשנות בנוגע לעמידתה בתנאי הסף האמור בסעיף  5.6ובהתאם לאמות
המידה המפורטות להלן ,ולקבלת החלטה ע"י וועדת המחקר ,כמפורט בסעיף
.4.6
 .7.2.2.1אמות המידה על פיהן תיבחנה הבקשות הן:
 .7.2.2.1.1רמת החדשנות והסיכון הטכנולוגי של הטכנולוגיה
המוצעת;
 .7.2.2.1.2פוטנציאל השוק העולמי של הטכנולוגיה המוצעת;
 .7.2.2.1.3התרומה הפוטנציאלית של ההתקנה המסחרית
הראשונה לצמיחת החברה הישראלית אשר הינה
יצרנית הטכנולוגיה במונחי מכירות ,יצוא ותעסוקה;
 .7.2.2.1.4יכולת צוות החברה המפתחת את הטכנולוגיה למנף
את ההתקנה לצמיחת מבקש הסיוע;
 .7.2.2.1.5שיעור היצור בארץ מכלל היצור המתוכנן ושיעור הערך
המוסף הנותר בישראל.
 .7.2.2.2ועדת המחקר תוכל לקבוע אמות מידה נוספות על אלו המפורטות
לעיל ,ובלבד שפורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות ומרכז
ההשקעות טרם פרסום מקצה תחרותי לפי הוראה זו.
 .7.2.2.3ועדת המחקר תדון בבקשות בהתאם להוראות ו/או לנהלים אשר
ייקבעו על-ידה ויפורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות.
 .7.2.2.4יובהר כי ,אי עמידה בתנאי סף ו/או דחיית הבקשה לסיוע בגין
התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ע"י ועדת
המחקר אינה מהווה עילה לדחיית הבקשה לפרויקט להפחתת
פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית .אולם ,אי עמידה בתנאי סף
ו/או דחיית הבקשה לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה
והתייעלות אנרגטית מהווה עילת לדחיית הבקשה לסיוע נוסף בגין
התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.

.7.2.3

אמות המידה לבחינת הבקשות על ידי הוועדה
הוועדה תבחן רק בקשות שעמדו בתנאי הסף ותדרגן בהתאם לאמת
המידה הבאה:
הבקשות יידונו בסדר הבא:
 .7.2.3.1בשלב הראשון ידונו בקשות שמתקיים בהן אחד מהתנאים הבאים:
 .7.2.3.1.1.1מבקש הסיוע הינו עסק קטן ובינוני;
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 .7.2.3.1.1.2מבקש הסיוע הוא רשות מקומית
המדורגת במדד החברתי כלכלי לפי
דירוג הלמ''ס באשכולות  ,1-5כפי
שיתעדכן מעת לעת;
 .7.2.3.1.1.3בקשת הסיוע כוללת רכיב של התקנה
מסחרית ראשונה של טכנולוגיה
ישראלית חדשה;
 .7.2.3.1.1.4בקשת סיוע העונה במצטבר על
התנאים בסעיפים  .7.2.3.1.1.1ו-
 7.2.3.1.1.3או  7.2.3.1.1.2ו-
 7.2.3.1.1.3תקבל תעדוף ראשון על
פני בקשות סיוע שעונות רק על
,7.2.3.1.1.1
בסעיפים
התנאים
 7.2.3.1.1.2או .7.2.3.1.1.3
 .7.2.3.2הבקשות תדורגנה על פי היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון
גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרוייקט עד תום שנת
 .2033ככל שהיחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה
נמוך יותר ,כך דירוג הבקשה יהיה גבוה יותר.
 .7.2.3.3בשלב השני ידונו יתר הבקשות בהתאם ליתרת התקציב ,ובכפוף
לדירוג שהתקבל על פי סעיף .7.2.3.2
 .7.2.3.4במידה ויש שתי בקשות או יותר עם ניקוד זהה ויתרת התקציב
איננה מספיקה לבקשות הללו ,יחולק התקציב באופן יחסי בין
הבקשות הללו.
 .7.2.3.5במידה ובקשה שאושרה כוללת גם בקשה לסיוע בגין התקנה
מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה היא תידון בהתאם
לאמות המידה הקבועות בסעיף .7.2.2.1
.3.1

החלטת הוועדה
.7.3.1

החליטה הוועדה על דחיית הבקשה – תשלח הודעה על כך למבקש הסיוע.

.7.3.2

החליטה הוועדה על אישור הבקשה – תשלח למבקש הסיוע הודעה בדבר
הזכייה.

 .3דיון חוזר
.3.1

הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה לרבות ועדת המשנה ,כולה או מקצתה ,רשאי
להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך שלושים ימים ממועד שליחת החלטת הוועדה ,על גבי
נספח .7

.3.1

במסגרת הדיון החוזר ,תתחשב הוועדה ,בין היתר ,אם עובדות שהוצגו בעת שקיבלה
את החלטתה לא הוצגו בפניה כראוי .יובהר כי ,לא תתאפשר הצגת נתונים חדשים שלא
הוצגו בפני הוועדה בעת מתן החלטתה לבקשת הסיוע.

.3.1

ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר על כל החלטה פעם אחת בלבד.

 .3מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע
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.3.1

מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה (להלן" :מקבל הסיוע") ,כתנאי לקבלת כתב
האישור ,יפקיד בתוך  30יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע (להלן:
"הודעת הזכייה") ,ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א1981-
לפקודת המשרד ,בסכום של  5%מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה.

.3.1

תוקף הערבות יהא החל מתאריך מכתב הודעת הזכייה ועד  50חודשים ממנו או עד
למועד אישור הביצוע הסופי ,לפי המאוחר מבניהם .אולם ,אם קיבל מקבל הסיוע אישור
ביצוע סופי לפני תום מועד תוקף הערבות ,רשאי מקבל הסיוע ,לבקשתו ,לקבל את
הערבות בחזרה עם קבלת אישור ביצוע סופי.

.3.1

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת הזכייה .הערבות תוגש
בנוסח המצורף בלבד ,בהתאם לנספח .5

.3.4

ככל שמדובר ברשות מקומית ,יש להפקיד הודעת חלף ערבות מלאה וחתומה בנוסח
המצורף בנספח  6ולצרף אישור ממשרד הפנים כי יש ביכולת מקבל הסיוע לעמוד
בהתחייבויותיו להעמדת מקור תקציבי לפרויקט שאושר בתוך  30יום ממועד הודעת
הזכייה.

.3.5

יובהר ,כי ללא הפקדת הערבות בתוך הזמן האמור ,רשאית הוועדה לבטל את זכייתו של
מקבל הסיוע.

.3.3

חילוט הערבות

הוועדה רשאית לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על
עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב האישור ,בהוראת מנכ"ל או נהלי מרכז
השקעות זו או לצורך החזר כספי של תשלום ששולם למבקש הסיוע ולאחר מכן התברר
כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה של ביטול הסיוע כמפורט בהוראה.

 .13חובות מקבל הסיוע
 .13.1בתוך  24חודשים מתום תקופת הפרויקט ובמהלך תקופה של  12חודשים ,מקבל הסיוע
יינטר את ההפחתה בפליטות גזי החממה המתקבלת כתוצאה מיישום הפרויקט בהתאם
לכתב האישור ,ויעביר דיווח מאומת ,כמפורט בסעיף  3.5לעיל.
 .13.1מקבל הסיוע ידווח על כל שינוי שחל במעמדו המשפטי לאחר הגשת הבקשה או לאחר
קבלת כתב האישור.

 .11קניין רוחני
מקבל הסיוע מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת
ישראל.

 .11המחאת זכויות וחובות
מדיניות המשרד היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות .עם זאת ,רשאי מקבל הסיוע,
לאחר קבלת כתב האישור ,להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות בהתאם להוראת מנכ"ל
זו לשיקול דעתה של הוועדה .אושרה ההסבה ע"י מורשי החתימה של המשרד ,יהיה
הנסב אחראי לכל חובות העבר בגין כתב האישור של המסב.

 .11כפל הטבות
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היחס בין מסלולי הסיוע במסלול זה לבין סיוע במסלולים אחרים:
 .11.1לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ"ל זו עבור הוצאות בגין השקעות מזכות אשר ניתן
בגינן כבר סיוע ע"י גורם ממשלתי כלשהו.
 .11.1יתאפשר מתן סיוע נוסף בגין התקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראלית
חדשה ,כמפורט בסעיף  4.4לעיל אף אם נתקבל סיוע קודם מכוח החוק לעידוד מחקר,
פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד ,1984 -או מכוח מסלול אחר המופעל
על ידי רשות החדשנות או של משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים עבור שלבי
המחקר והפיתוח של הטכנולוגיה ,ובלבד שלא נתקבל סיוע קודם עבור התקנה מסחרית
של הטכנולוגיה הנדונה.
 .11.1מקבל הסיוע רשאי לגשת למסלולי התעסוקה של מרכז ההשקעות.
 .11.4לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ''ל למי שעבורו או באתרו /אתריו מבצע יזם אסקו
פרויקט בגינו ניתן לו סיוע.

 .14פרסום פרטי מקבל הסיוע באתר המשרד
מבקש סיוע המגיש את הבקשה לפי הוראה זו ,מסכים לכך שבמידה ויזכה בהקצאה
תחרותית ,יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד או במקום אחר שיוחלט לגביו
הפרטים הבאים בנוגע לזכייתו:
 .14.1שם מקבל הסיוע ,הענף בו הוא פועל והמסלול בו זכה;
 .14.1סכום הסיוע ,היקף הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית שנוצרה עקב
ההשתתפות בתוכנית והאתר בו מבוצע פרויקט הפחתת פליטות גזי גזי חממה
והתייעלות אנרגטית

 .15פיקוח ובקרה
 .15.1מקבל הסיוע ימציא לוועדה ,למשרד ,למשרד להגנת הסביבה ,למשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים ולרשות החדשנות או מי מטעמם נתונים לפי דרישתם.
 .15.1מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד לבקר את פעולותיו ,לפקח על ביצוע כתב
האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד ,כפי שתינתנה
מעת לעת.
 .15.1כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה או ועדת המשנה (כהגדרתה
בסעיף  )16.3ושל מורשי החתימה של המשרד.

 .13שינויים בכתב האישור ללא תוספת תקציבית
 .13.1לצורך דיון בבקשות לשינויים בכתב האישור ,ללא תוספת תקציבית ,הוועדה תסמיך
ועדת משנה אשר חבריה הם:
 .16.1.1מנהל התוכנית מטעם מרכז ההשקעות – יו"ר הוועדה;
 .16.1.2נציג אחד מכל אחד מהמשרדים הבאים :המשרד להגנת הסביבה ,משרד
האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים – חברים.
 .16.1.3בכתבי אישור הכוללים רכיב של התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה
ישראלית חדשה – מנהל התכנית ברשות החדשנות.
מוזמן:
 .16.1.4היועץ המשפטי או מי מטעמו.
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 .13.1החלטות ועדת המשנה תתקבלנה ברוב קולות ,באין הכרעה ישמש קול יו"ר ועדת
המשנה כקול מכריע .בעניינים משפטיים תכריע עמדת היועץ המשפטי המלווה את
הוועדה מטעם המשרד..
 .13.1ועדת המשנה רשאית לאשר בקשות למקבל סיוע בתנאים הבאים:
 .16.3.1מקבל הסיוע הגיש בקשה בכתב לשינוי כתב האישור (נספח ,)8לפחות 30
ימים לפני ביצוע השינוי המבוקש ,בליווי מסמכים נלווים ככל הנדרש כדי
לתמוך בבקשתו;
 .16.3.2אין שינוי בהיקף הכולל של ההשקעה המזכה ,הפחתת פליטות גזי החממה
והתייעלות האנרגטית;
 .16.3.3סוגי הפרויקטים של ההפחתה וההתייעלות אנרגטית דומים;
 .13.4ועדת המשנה תערוך פרוטוקול של ישיבותיה .פרוטוקול הישיבה ייחתם על ידי יו"ר
ועדת המשנה .החלטת ועדת המשנה תישלח למקבל הסיוע.
 .13.5בקשות של יזם אסקו הנוגעות לשינוי הגורם עבורו מתבצע הפרוייקט לא תידונה בוועדת
המשנה.

 .13תמלוגים
מובהר כי ,בגין הסיוע שיוענק במסגרת הוראה זו ,לא יידרש מקבל הסיוע לשלם
תמלוגים כמשמעותם בחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,
התשמ"ד 1984-ובהוראות הנקבעות ביחס לנושא זה.

 .13ביטול סיוע
 .13.1במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה
רשאית להחליט על ביטול הסיוע כולו ,או חלקו ,הן זה ששולם והן זה שטרם שולם,
ולדרוש את החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ,כמשמעותם בחוק
פסיקת ריבית והצמדה ,מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל .כמו כן ,תהיה הוועדה
רשאית לחלט את ערבות הביצוע.
 .13.1המקרים לעניין סעיף  18.1הם:
 .18.2.1מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה
שנקבעה בהוראת מנכ"ל זו ,הוראת אחריות חברתית ,כתב האישור או תנאי
שנקבע בהחלטת הועדה.
 .18.2.2היקף ההשקעה המזכה בפועל נמוך מ 50%מהיקף ההשקעה המזכה
שאושרה על ידי הוועדה.
 .18.2.3הרשעת מקבל הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל
בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
 .18.2.4מקבל הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד בהתאם לאמור בסעיף
 15.1לעיל.
 .18.2.5מקבל הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
 .18.2.6מתן נתונים כוזבים בעת הגשת הבקשה או לאחריה.
 .18.2.7הסיוע אינו משמש למטרות שלשמן הוא ניתן.

 .13תקציב
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 .13.1התקציב להקצאה התחרותית בהוראה זו יעמוד על  75מיליוני  ₪בכל שנה מ 2017-עד
.2020
 .13.1מתוך התקציב השנתי יוקצה סכום של  10מיליון  ₪לטובת הסיוע הנוסף בגין רכיב
"התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה" .במקרה של אי ניצול מלוא
התקציב השנתי ,היתרה תשמש לאישור בקשות שאינן כוללות התקנה מסחרית
ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.
 .13.1מתן הסיוע כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב ,ולתקציבו
המאושר של המשרד.
 .13.4במידה ולא יהיה ניצול מלא של תקציב זה במקצה אחד תועבר יתרת התקציב שלא
נוצלה לטובת מקצה נוסף וכך הלאה.
 .13.5במידה ובמועד ההקצאה טרם אושר תקציב המדינה ,יהיה אישור הסיוע כפוף לקיומו של
תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר הסיוע
המאושר עד לאחר אישור תקציב המדינה או אישור ועדת החריגים באוצר ,לפי המוקדם
מבינהם.

 .13מועד להגשת הבקשות
 .13.1בקשות להשתתפות בתכנית יוגשו למרכז ההשקעות.
 .13.1דרך הגשת הבקשות והמועד האחרון להגשתן עבור כל מקצה ומקצה יפורסמו לכל
מקצה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות.
 .13.1בקשות אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע לאותו מסלול לא ידונו.

 .11תחולה
 .11.1תוקף הוראה זו מיום חתימתה והיא מחליפה את הוראת המנכ''ל '' 4.21תוכנית סיוע
להשקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה'' ,עבור בקשות שיוגשו לאחר מועד
החתימה של הוראת מנכ''ל זו.
 .11.1הוראות מנכ"ל  4.21קודמות ימשיכו לחול לגבי הקצאות שאושרו מכוחן.

עמית לנג
המנהל הכללי
ירושלים ,כ' כסלו תשע"ז
 20בדצמבר 2016
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