
 

 

 אנרגטית להתייעלות המענקים קרן של' ג מקצה

 גזי פליטות להפחתת בפרויקטים להשקעות סיוע מסלול
 !אנרגטית והתייעלות חממה

 ?תיקח לא!   אנרגטית להתייעלות מענק לך נותנים

הלאומיות האנרגיה והמים והמשרד להגנת משרד התשתיות שקעות )משרד הכלכלה( בשיתוף מרכז הה
 .₪מיליון  3ועד לסך של  ההשקעה מסך %20מחלקים מענקים עד לגובה של הסביבה 

 .17:00 לשעה עד 4/4/2019: הבקשות להגשת האחרון המועד

 עבודה מבעוד מועד על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה.    אנו מציעים לך להיערך בהקדם ולהכין תוכנית
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אלו,  יםוייעוץ אנרגטי בהגשה למענקהנדסי  , תכנוןמציעה שירותי ליווי חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ
 .הכול תחת קורת גג אחתבמענה לתקנות האנרגיה השונות, בניהול ובתכנון הפרויקט 

החשיפה קסום יממשלתיים מאפשרת לנו להיות מעודכנים ומתואמים לצורך מהגופים ההיכרותנו עם 
 מענקים הקיימים. ל

שהוגשו על  מהבקשות %100-משרדנו זכה בבמענקים הקודמים שהוגשו למשרדי הממשלה השונים, 
, הגדלת סיכויי הזכייה, תכנון ואיכותה שלנו לגבי אופן ההגשהוהניסיון המוכח בזכות הידע זאת  ,ידנו

 הפרויקטים הרלוונטיים וחישוב החיסכון לפי התוכנית. 

 
 כוללים: נושירות

 :בדיקת היתכנות לפרויקט – שלב א' .1

 באמצעות מכשירי מדידה מכוילים ואמינים.צרכני האנרגיה של יעילות  מדידה בפועל 

 החישובים  – יםלחיסכון האנרגטי וזמן החזר ההשקעה של הפרויקט ביצוע חישובים טכנו כלכליים

 (.IPMVPיתתבססו על פרוטוקול בינלאומי תיקני )

  וקבלת החלטה הצגת הנתוניםGo / No Go יםלקידום הפרויקט . 

 .'איתור מקורות מימון במידת הצורך כדוגמאת הלוואות, מענקי מדינה וכו 
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 :הגשת בקשה למענקהשגת מימון לפרויקט באמצעות  – 'בשלב  .2

 החברה בהגשת הבקשה על כל נספחיה, חתימת החברה על המסמכים וההתחייבויות הנדרשות,  ליווי
צירוף אסמכתאות, דיונים לגבי דרכים לשיפור ההגשה והניקוד, בחירת מתודולוגיית המדידה והניטור 

 ומתן מענה מהיר ומקצועי ככל שיידרש.

 

 .הגשת הבקשה, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית 

  ,לאחר הגשת הבקשה, ייעשה מעקב וליווי הטיפול מול משרד האנרגיה והמים לצורך אספקת מידע נוסף
 ככל שיידרש.

  הודעת הזכייהקבלת  עדליווי החברה בתהליך. 

 

 :עד למימוש המענקוניהול הפרויקט  מפורט תכנון – 'גשלב  .3

  .הכנת תיק מכרז )מבחן הצעות( הכולל: מפרט טכני, כתב כמויות ותוכניות למכרז 

  השתתפות בדיונים לשיפוט הצעות הקבלנים, לרבות הכנת טבלת השוואה להצעות שהוגשו, סיוע בניתוח
 ההצעות ובחירת הקבלן המבצע.

 .פיקוח עליון על ביצוע העבודה תוך מהלכה, בדיקת טיב החומרים והציוד 

 .סיוע בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן 

 .קבלת העבודה הגמורה והוצאת תעודת גמר לקבלן 
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