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אירוע השקה וסמינר עסקי 4 ,בדצמבר :2017
שילוב חברות ישראליות בפרויקטי אנרגיה רחבי היקף במדינות אפריקה בשיתוף
Power Africa
בתחילת דצמבר ,ממשלת ישראל תחתום עם הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי ( )USAIDעל הסכם לשיתוף
פעולה בתכנית  .Power Africaההסכם צפוי לייצור הזדמנויות עסקיות רבות לחברות ישראליות המעוניינות
לקדם פרויקטים בתחום האנרגיה במדינות יבשת אפריקה.
Power Africa
כ 70%-מהאוכלוסייה במדינות שמדרום לסהרה ,כ 600 -מיליון איש ,חיים
ללא חיבור סדיר לרשת החשמל .בשנת  2013השיק הנשיא אובמה את
היוזמה  Power Africaשמטרתה לחבר עוד  60מיליון אפריקאים לרשת
החשמל ולהוסיף  30אלף מגוואט (ככפול מכושר הייצור של ישראל) להספק
המותקן ביבשת עד .2030
 Power Africaמובלת על ידי הסוכנות לפיתוח בינלאומי של ארה"ב ( )USAIDבשת"פ עם  12משרדי ממשלה
וסוכנויות אמריקאיות ,אשר השקיעו עד עתה ביוזמה מאות מיליוני דולרים בשנה .היוזמה מקדמת את מטרותיה
השאפתניות באמצעות שיתופי פעולה עם חברות פרטיות המקבלות ארגז כלים מגוון לקידום פרויקטים לייצור
חשמל ולחיבור הצרכנים ביבשת .ארגז הכלים כולל "פתיחת דלתות" מול גורמי ממשל ,מענקים כספיים ,חיבור
עם גורמי מימון ,יעוץ מקצועי ומשפטי ,סקרי היתכנות ,בניית יכולות ועוד.
מהות שיתוף הפעולה
כחלק מהמאמץ הממשלתי לחיזוק הקשרים הכלכליים עם מדינות אפריקה ,קידמה ממשלת ישראל הסכם שת"פ
עם התכנית אשר יסייע לחברות ישראליות להפוך לשותפות של  Power Africaובכך תתאפשר להן גישה לארגז
הכלים האטרקטיבי שהיא מציעה .זאת בנוסף לכלי סיוע ייחודיים שיינתנו לחברות אלו על ידי ממשלת ישראל.
תכנית אירוע ההשקה והסמינר העסקי בירושלים
 10:00התכנסות
 10:30חתימה על ההסכם
 10:45היכרות עם ההזדמנויות שמייצר ההסכם לחברות ישראליות ,כולל ארגז הכלים של Power Africa
 12:00לקחים והמלצות מהשטח  -אנרגיה באפריקה
 13:00ארוחת צהריים
האירוע יאפשר מפגש עם ראשי תכנית  ,USAID ,Power Africaשגרירים של מדינות אפריקאיות ושגריר ארה"ב.
אנו קוראים לחברות ישראליות בתחום האנרגיה לנצל את ההזדמנות ולהשתתף באירוע השקת שיתוף הפעולה
שיתקיים בבנייני האומה ,ירושלים ,ביום  04/12/17בשעה 10:00
נא לאשר הגעה בכתובת Carole.harel@economy.gov.il
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