תכנית ייעוץ
להתייעלות אנרגטית
ופיתוח בר-קיימא בעסקים
יצירת קשר והצטרפות לתכנית :חברת טקטרנדס מפעילה את התכנית מטעם הממשלה באמצעות ארבעה
משרדים הפזורים ברחבי הארץ .לצורך קבלת סיוע ניתן לפנות ישירות בטלפון 0722155550

רקע
מדינת ישראל ,באמצעות המשרד להגנת הסביבה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,
רואה חשיבות רבה בקידום פיתוח בר-קיימא של עסקים ומפעלים בישראל .על מנת
לקדם מטרה זו הקימו שני המשרדים תכנית למתן ייעוץ מקצועי מסובסד לעסקים
בתחומי הגנת הסביבה והתייעלות אנרגטית .תכנית ייעודית זו מהווה חלק ממנגנון
רחב למתן ייעוץ מקצועי לעסקים קיימים וחדשים בתחומים הקמת עסק ,ניהול וארגון
העסק ,ניהול פיננסי ,שיווק ומכירות ,תפעול לוגיסטי ,עיצוב תעשייתי ,עידוד חדשנות
ויצירתיות ,יצוא ,הגנת מט"ח ,הכנת  ,RFPמערכות מחשוב וייעוץ בתחומי התקינה .מנגנון
הייעוץ מנוהל על ידי מפעיל מטעם הממשלה והייעוצים עצמם ניתנים על ידי יועצים
מומחים בתחומם.
אוכלוסיית היעד
תכנית הייעוץ להתייעלות אנרגטית ופיתוח בר-קיימא מיועדת לעסקים בתחומי
התעשייה והמלאכה ,אשר צורכים בממוצע תשומות אנרגיה בסך העולה על  100,000ש"ח
לשנה ואשר בהם מועסקים  5 -100עובדים.
סוגי השירותים הניתנים במסגרת התכנית
במסגרת התוכנית ניתנים השירותים הבאים:
• אבחון ומיפוי של צרכי העסק והגדרת תכנית עבודה הכוללת מגוון שירותי ייעוץ
רלוונטיים לצרכים אלה שמעניק המנגנון.
• הפניית יועצים מתאימים לעסק.
• אבחון מעמיק של פרופיל צריכת האנרגיה בעסק וזיהוי פעולות להתייעלות אנרגטית.
• בחינת כדאיות השקעה ותקופת החזר של כל פעולה.
• סיוע בגיוס משאבים פיננסיים ליישום הפעולות להתייעלות בעסק.
• ייעוץ וליווי תפעולי וניהולי בביצוע הפעולות ותמיכה בצרכים ניהוליים נוספים.
• מיתוג העסק כחלק מהפיכתו ל"ירוק".
• ליווי ומעקב אחר פעולות הייעוץ.
אבחון פרופיל צריכת האנרגיה  -גישת העבודה
האבחון המעמיק/סקר האנרגיה יעשה על בסיס שאלון מובנה אשר יאפשר:
• איסוף מידע שיטתי ויעיל על צריכת האנרגיה בעסק.
• ניתוח הנתונים וזיהוי הפוטנציאל להתייעלות אנרגטית.
• הצעת חלופות רלוונטיות להתייעלות אנרגטית ,בחינת העלויות ליישומן והערכת החזר
ההשקעה שלהן.
• הצגת החלופות על פי סדר עדיפויות בהתאם לצרכי העסק (עלות השקעה ,החזר
השקעה).
תועלות צפויות מתכנית הסיוע
• הגברת המודעות בעסק להתייעלות אנרגטית ולתועלות הנובעות ממנה.
• מיפוי צריכת אנרגיה ומוקדים של חוסר יעילות אנרגטית בעסק ,זיהוי פוטנציאל
להתייעלות וכימות העלויות מול התועלות.
• חסכון כספי תפעולי לעסק כתוצאה מיישום בפועל של התייעלות אנרגטית בעסק.
• הגדלת כושר התחרותיות של העסק כתוצאה מההתייעלות אשר הושגה ומהתרומה
לתדמיתו של העסק.
מסמכים להצטרפות לתכנית
• עסק רשום (חברה בע"מ ,עוסק מורשה ,עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור).
• מילוי טופס בקשה להצטרפות והצהרת העסק/רו"ח העסק כי הינו צורך אנרגיה
בעלות שנתית של  100,000ש"ח לפחות.
• הצגת טופס  102לחודש הפעילות האחרון ובו רשום מספר העובדים  -לצורך הוכחה
כי העסק מעסיק  5-100עובדים .עוסק מורשה ללא עובדים יציג אישור רו"ח.
השתתפות העסק בעלות הייעוץ
התכנית מסבסדת את מרבית עלויות הייעוץ לעסק .העסק ישתתף בעלות לשעת ייעוץ
בהתאם לתעריפים המפורטים להלן (התעריפים אינן כוללים מע"מ):
• בתחום האבחון להתייעלות אנרגטית  30 -ש"ח לשעה
• בתחומי העיצוב ,החדשנות והגנת הסביבה  80 -ש"ח לשעה
• בתחומים אחרים :עד  100שעות ייעוץ  80 -ש''ח לשעה
• מעבר ל  100 -שעות יעוץ הראשונות  120 -ש''ח לשעה
שלבי הטיפול בעסק
• קבלת פניה מעסק להצטרפות לפרויקט ובדיקת עמידתו בתנאי הזכאות לתכנית.
• אבחון ראשוני על ידי מאבחן מטעם התכנית לצורך מיפוי הצרכים והתוויית
תכנית פעולה.
• אבחון/סקר מעמיק של צריכת האנרגיה (השתתפות מסובסדת של העסק).
• סיכום שלב סקר ההתייעלות האנרגטית  -מנהל העסק ,היועץ והמאבחן.
• המשך ייעוץ וליווי בתחום הפיננסי/תפעולי במהלך יישום התכנית  -על פי צרכי העסק
(השתתפות מסובסדת של העסק).
• מעקב אחר הפרויקט ,הפקת לקחים וסיכום  -מנהל העסק ,היועץ והמאבחן.

למוקד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים072-2155550 :

asakim@moital.gov.il

