הקמת פנלים סולארים על גגות מבני ציבור
תאור

סיוע במימון הקמה פנלים סולרים על גגות מבני ציבור
והשקעת החיסכון שנוצר מייצור החשמל מרגע הקמת הפנלים
לטובת פרויקטים המטיבים עם התושב במעגל ראשון

פרוגרמה

הרשות המקומית תפרט בבקשתה סקר גגות מעודכן המכיל:
א .רשימת המבנים
ב .גודל הגגות
ג .פוטנציאל הייצור (בקילוואטים)
ד .תקינות הגג מבחינה קונסטרוקטיבית ,איטום וכו'

סכום המענק

סכום המענק ייקבע באופן ספציפי בהתאם לפוטנציאל היצור
לפרויקט המבוקש ולא יעלה על  ₪ 4650לא כולל מע"מ
לקילוואט מותקן (כולל  5שנות אחזקה)
סכום המענק יהיה סופי ולא יתווספו עליו הפרשי הצמדה
למדד .כמו"כ לא תתווספנה עליו תוספות מכל סוג שהוא.

עבודות הנכללות
במסגרת המענק

תכולת המענק :ניהול ,פיקוח וביצוע.
עבודות הביצוע המוכרות:
• הקמת מתקנים לייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית ו/או הסדרה תעריפית ,לצריכה עצמית
במבנים ובשטחי חנייה המצויים בבעלות הרשות
המקומית.
• התאמת הגגות לקראת התקנה
לא תאושרנה עלויות נוספות כגון אבטחה ,ביטוחים שאינם
כלולים במכרז ,וכח אדם  -תפעול.

כללים נוספים

•

•

•
•

החיסכון שיוגדר מראש בפרויקט יושקע לטובת
פרויקטים המטיבים עם התושב במעגל ראשון
ולתחזוקת המערכות.
הרשות מחוייבת לקבל את אישור מפעל הפיס
לפרויקטים בהם היא מעוניינת להשקיע לתקופת זמן
של  10שנים .הרשות תוכל להגיש בקשות לביצוע
שפ"פים בהתאם לפירוט המצ"ב.
לא תוכרנה עבודות בביצוע עצמי של עובדי הרשות.
אין לבצע עבודות בטרם ניתן אישור לתוכנית ולחתימת
חוזה מטעם מפעל הפיס וכן אישור זכות הקניין של
הרשות לבעלותה בקרקע.

פיתוח סביבתי של חצרות בפריפריה החברתית – יופעל רק
בשילוב יעד פנלים סולרים מעל מבני ציבור
תאור

סיוע במימון שיקום פיתוח סביבתי של חצרות מבני מגורים
משותפים בפריפריה החברתית בישראל ממסגרת החיסכון
שנוצר מייצור החשמל של פנלים סולרים מעל מבני ציבור

פרוגרמה

הרשות המקומית תפרט בבקשתה את מיפוי מבנים כאשר
הדרישה היא בין  10-30מבנים משותפים.
רוב הדיירים מוגדרים כרוכשים.
המבנים – מעל  30שנה ובעלי  3קומות לפחות.
הרשות מקומית יכולה להגיש במסגרת יעד זה את ההשתתפות
הנדרשת ממנה בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה "סיוע
בעידוד טיפול סביבתי בשכונות טעונות טיפוח"

סכום המענק

סכום המענק ייקבע באופן ספציפי בהתאם לפרויקט המבוקש.
סכום המענק יהיה סופי ולא יתווספו עליו הפרשי הצמדה
למדד .כמו"כ לא תתווספנה עליו תוספות מכל סוג שהוא.
השתתפות לגינה לא תעלה על  250,000ש"ח

עבודות הנכללות
במסגרת המענק

תכולת המענק :תכנון ,ניהול ,פיקוח וביצוע.
עבודות הביצוע המוכרות:
• פיתוח האתר :עבודת עפר ,מצעים ,ריצוף ,אבני שפה
• גינון והשקיה :ציוד השקיה ,נטיעות ושתילה.
• ריהוט חוץ :ספסלים ,שולחנות ,מחסומים ,אשפתונים,
מתקני משחק ,פרגולות  -הצללה ,מתקני שתייה
ומתקני ספורט.
• תאורה חסכונית וגידור
לא יאושרו מענקים בעלי אופי מובהק המיועדים להקמה או
שיפוץ של כיכרות תחבורה ,מדרכות ,מעברים וכבישים.

כללים נוספים

•
•

•
•

לאחר אישור ההקצאה העקרונית ,יש לקבל את אישור
הגוף היעודי לתוכנית.
על הרשות המקומית יהיה להבטיח מראש ,כי יעמדו
לרשותה מלוא המשאבים השוטפים הדרושים להפעלה
ותחזוקה של הגינה ל 10שנים לפחות
לא תוכרנה עבודות בביצוע עצמי של עובדי הרשות.
אין לבצע עבודות בטרם ניתן אישור לתוכנית ולחתימת
חוזה מטעם מפעל הפיס

• באתר יותקן שילוט המעיד על סיוע מפעל הפיס להקמת
הגינה הציבורית.
• הסדרת נושא הבטיחות והנגישות לפיס הירוק יילקח
בחשבון ע"י הרשות בחישוב סכום המענק המבוקש.

