
 1)) חלק  -W-28/1/2020-IPHW-MeitYקובץ מס '

 ממשלת הודו

 ( MeitYמשרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע )

 IPHWחטיבת 

 2021בפברואר  24תאריך: 

 הנחיות משלימות בסיבוב השני של תמריץ מקושר להפקה

 ( לייצור אלקטרוניקה בקנה מידה גדול(PLIָתְכִנית 

 הפניות: 

i. הודעת תכניתPLI ' מסCG-DL-E-01042020-218990   2020באפריל  1מיום 

 [ W-28/1/2019-IPHW-MeitY. לא F.Noבעיתון הודו )יוצא דופן( ] 1א ', סעיף  -בחלק 

ii ( הנחיות להפעלת תכנית תמריצים מקושרת לייצור .PLIעבור )  ייצור אלקטרוניקה בקנה מידה

 [ W-28/1/2019-IPHW-MeitY. לא F.No] 2020ביוני  1גדול מיום  

 .iii תוספת: תיקונים בהנחיות של תמריץ מקושר לייצור ( תוכניתPLI לייצור אלקטרוניקה בקנה )

 [ W-28/1/2020-IPHW-MeitY - חלק 1 קובץ מס '] 2021  ,מרץ 11מידה גדול מיום 

 רקע כללי  1.

 ( הודיע על כך MeitYמשרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע ) 

 ( לאלקטרוניקה בקנה מידה גדול PLIתכנית תמריץ מקושרת לייצור ) 

 . לאחר מכן, הנחיות להפעלת 2020באפריל  1-ייצור ב 

 . הסיבוב הראשון של התוכנית היה 01.06.2020התוכנית קיבלה הודעה ביום  

 . 31.07.2020פתוח לקבלת בקשות עד 

 

יישומים בכל עת במהלך כהונתה   התוכנית, ניתן לפתוח מחדש את PLIלתוכנית    6.2בהתאם לסעיף  

 ( רשאית לשנותECלתוכנית, הוועדה המוסמכת )  12.5בהתבסס על תגובת התעשייה ובהתאם לפרק 

לפיכך,   מתאים במהלך כהונתו של התוכנית שיעורי תמריץ, תקרות, פלחי יעד וקריטריוני זכאות כנדרש

נתן אישור לסיבוב   2021בפברואר  11 -ימה בבהתאם להוראות הנ"ל, האיחוד האירופי בישיבתו שהתקי 

להלן( בהנחיות    2ייצור אלקטרוניקה עם התיקונים הבאים )עיין בסעיף   לסולם גדול  PLIהשני של תוכנית  

 קיימות:   PLIתוכנית  

 



 תיקונים . 2

 , התיקונים הבאים PLI -לצורך הסיבוב השני של תוכנית ה  2.1

 המתוקן עשוי נעשו בהנחיות התוכנית הקיימות. הפאראס 

 לקרוא כך: 

 ָנקּוב
 א

 פארה מתוקנת בתכנית  הנחיות התוכנית הקיימות 
 הנחיות לסיבוב שני 

יהיה פתוח   PLIלתוכנית,    6.1בהתאם לפרק  .12

 בקשות לארבעה חודשים מיום  לקבלה
ההודעה פורסמה   תאריך ההודעה. מאז

 בקשות יתקבלו , 01-04-2020בתאריך 
 . 31-07-2020עד 

לתוכנית,הסיבוב השני של   6.2בהתייחס לסעיף 
 פתוח לקבלת בקשות עד  יהיה  PLIתוכנית  

31.03.2021 . 

 לתכנית, יעד  4עם פרק   : בהתאם פלחי יעד .21
פלחים דהיינו.   פירושם של פלחים שניים

 רכיבים אלקטרוניים מוגדרים  טלפונים ניידים ו
 כמו בנספח ב 'בתכנית. 

  12.5ופרק  4סעיפים   : בהתאם ל פלח יעד
רכיבים אלקטרוניים   פירוש פלח היעד  לתכנית,

 נספח ב 'לתכנית.  שצוינו כמו ב

 מותר להגשת בקשות. ב  : פרק זמןחלון יישום .24
חלון  , ָתְכִנית לתקנות 6.1בהתאם לסעיף 

הודעה על   יהיו ארבעה חודשים מיום היישום 
 ויכול להיות מורחב ו / או  התוכנית בתחילה

 מחדש בהתבסס על תגובה מאת נפתח 
 התעשייה. 

 מותר להגשת בקשות. ה  : פרק זמןחלון יישום
  31.03.2021 חלון היישום יהיה פתוח עד

הוארך ו / או נפתח מחדש   בתחילה ועשוי להיות
 תגובת התעשייה.  על בסיס

סוף   השקעה בהודו לאחר  השקעה מצטברת: .216
 שנת הבסיס כהגדרתה. 

תוצרת הודו לאחר   השקעה: השקעה מצטברת
.31.03.2021 

 זכאותו של המועמד במסגרת  לצורך הקביעה .34
תוכנית, על מנת לעמוד בקריטריוני סף של  

ערך מצטבר של   , השקעה לכל שנה תוספת
שנה   )כולל נעשה עד שנה כזו  השקעה

 שנת בסיס תחשב.  בבדיקה( על פני 

 של מבקש ביחס ל  לצורך קביעת הזכאות
ערך מצטבר של   מצטברת לכל שנה,השקעה 

)כולל השנה   עד לשנה כזו השקעה שנעשתה
 נחשב.  יהיה 31.03.2021תמורה( לאחר  תחת

של הנחיות אלה   2.9השקעה כהגדרתה בפרק  41.1.
במסגרת התוכנית   נחשב לקביעת הזכאות יהיו

ההשקעה נעשית בתאריך או   כאלהסיפקו 
  01.04.2020 אחריה

להנחיות אלה   2.9ף השקעה כהגדרתה בסעי
 ייחשבו לקביעת הזכאות במסגרת התוכנית

או אחרי   כזו תתבצע ביוםבתנאי שהשקעה 
01.04.2021 

יישומים עד   פתוחה להתוכנית תהיה   1.5
 שעשוי להיות מורחב.   בתחילה 31.07.2020

פתוחה לבקשות עד ליום  התוכנית תהיה  
 ְלִהְתָאֵרך.  שעשויות להיות  31.03.2021

של בקשות,   לאחר סיום הסיבוב הראשוני 3.9
מועמדים   5-לא יותר מ הוענק   האישורים יהיו

  -קטגוריה )  פלח טלפונים ניידים זכאים ביעד 
ומעלה(; לא יותר   INR 15,000 ערך חשבונית 

מגזר טלפונים   מועמדים זכאים ביעד 5  מ

חברות(; ולא   מקומית(  -ניידים )קטגוריה 
מגזר   מועמדים זכאים ביעד 10 יותר מ

 רכיבים.  מוגדר אלקטרוני

בקשות, אישורים   לאחר סיום הסיבוב השני של
מועמדים במגזר   זכאים 30-לא יותר מ  ינתנו

 היעד. 

יישומים העולים על   במקרה של קבלת זכאים 4.9
פלחי  -שצוין לעיל עבור כל אחד מה המגבלות 

הקטע   היעד הנתון יישומים עבור  יעד, זכאים
 הגבוה ביותר לנמוך ביותר על בסיס ידורג מ 

מעבר   במקרה של קבלת בקשות זכאיות 
 עבור פלחי יעד, הזכאים  למגבלות שצוינו לעיל

הקטע ידורג מהגבוה   יישומים עבור היעד הנתון 
 ביותר להנמוך ביותר על בסיס המאוחד 



 הכנסות המבקשים )כולל ייצור גלובלי מאוחד
מגזר, בשנת   את חברות הקבוצה שלה(

המאוחד   מועמדים זכאים שיש להם 5 הבסיס.

פלח נייד   הכנסות ייצור ביעד ביותר בעולם
 ו INR 15,000שווי חשבונית  -)קטגוריה  

 עם המאוחד ביותר  מועמדים זכאים 5ֵמַעל(; 
פלח יעד נייד   הכנסות ייצור גלובליות ב

מועמדים   10-חברות מקומיות(; ו   -)קטגוריה
 המאוחד ביותר בעולם זכאים שיש להם

 מגזר מוגדר אלקטרוני הכנסות ייצור ביעד
 ָתְכִנית.  שור מכוחאי והעניק ; ייבחררכיבים

מועמדים )כולל   הכנסות הייצור העולמיות של
שנת הבסיס.   חברות(, בתחום היעד, ב  קבוצתו

 עם המאוחד ביותר  דים זכאיםמועמ  30
  פלח יעד, בשנת  הכנסות הייצור העולמיות ב

 במסגרת התוכנית.  הבסיס,ייבחר ויינתן אישור

בסיס הבסיס יהיה   התקופה לקביעה של 2.10
 כדלקמן: 

 בסיס השקעה: כביום  10.2.1 
 31.03.2020 
 מוצרים מיוצרים  בסיס מכירות של 10.2.2 

 : FY 2020-21א( שנה ראשונה כלומר, 
 עד   01.08.2019תקופה מיום 
31.03.2020 

 ב( שנה שנייה ואילך: תקופה 
 31.03.2020עד   01.04.2019מיום 

 יהיו כדלקמן:  תקופת קביעת קו הבסיס
 בסיס השקעה: נכון להיום   10.2.1

31.03.2021 
 בסיס מכירות נטו של   10.2.2

 מוצרים מיוצרים )מכוסים 
 עד(: בקטע הי 

 עד   01.04.2019תקופה מיום 
31.03.2020 

 ( 31.03.2021 בסיס השקעה )להלן  10.6.7 ( 31.03.2020בסיס השקעה )כביום    10.6.7 6.10

 

 ל   1, נספח PLIלצורך הסיבוב השני של תוכנית   2.2

 הנחיות התוכנית יקראו כדלקמן: 

 

 PLIפלחי יעד זכאים תחת 

מספר  
 סידורי 

 תיאור של סחורות 

 רכיבים אלקטרוניים מוגדרים  1

 SMTרכיבי  1.1

 התקני מוליכים למחצה בדידים כולל טרנזיסטורים, דיודות,  2.1
 תיריסטים וכו '. 

 רכיבים פסיביים כולל נגדים, קבלים וכו 'לאלקטרוניים  3.1
 יישומים 

סרטים, דיו   פוטופולימר ,PCB, prepregs(, למינציה PCBמעגלים מודפסים ) 4.1

 PCBלהדפסת 

  חיישנים, מתמרים, מפעילים, גבישים ליישומים אלקטרוניים 5.1

 ( SIPמערכת בחבילה ) 6.1



אלקטרומכניות   מערכות אלקטרוניים כגון מיקרו-רכיבים מיקרו / ננו 7.1
(MEMSוננו אלקטרומכניות )  ( מערכותNEMS ) 

 ( ATMPיחידות הרכבה, בדיקה, סימון ואריזה ) 8.1

 

להנחיות התוכנית יקראו   2, נספח PLIלצורך הסיבוב השני של תוכנית  2.3

 כדלקמן:

 

 קריטריוני סף הזכאות

  -)ב ציון ַתמִריץ ִמגָזר  ַיַעד 
מכירות   מצטבר
 ְסחֹורֹות(  מיוצרים

 מצטבר 
 ַהׁשָקָעה 

מכירות מצטברות  
 מוצרים של

 מיוצרים 

 ָנקּוב
 ֶאֶלקטרֹוִני 

 רכיבים 
 ( 1בנספח )מפורט 

 5%: 1שנה 
 4%: 2שנה 
 4%: 3שנה 
 3%: 4שנה 

INR 25  קרור 

 שנים  4במשך 
 מינימום מצטבר: 

 INR 5: 1שנה 
 קרור
 INRO: 2שנה 

 קרור 11
   קרור 18: 3שנה 
   קרור 25: 4שנה 

   קרור 15: 1שנה 
   קרור 35: 2שנה 
  INR 60: 3שנה 

 קרור
  100: 4שנה 
  קרור

 

 FY:  4; שנה FY 2023-24:  3; שנה FY 2022-23:  2; שנה FY 2021-22:  1שנה 

2024-25 

 -יחולו החל מה  PLIתמריצים במסגרת הסיבוב השני של תוכנית . 3

01.04.2021 . 

 לא יהיו  PLIבתוכנית  1. חברות מועמדות שאושרו במסגרת סיבוב  4

 . עם זאת, חברות קבוצות בעלות מיעוט או 2מותר להגיש בקשה במסגרת סבב 



 לא 1יות שאינן שולטות בחברות מבקשות שאושרו במסגרת סיבוב זכו

 בתוכנית.  2להיות מוגבלים מהגשת בקשה במסגרת סיבוב 

 . נושא זה באישורו של שר הכבוד לאלקטרוניקה ומידע 5

 וטכנולוגיה. 

 

 

 

 )סאוראב גאור( 

 מזכיר משותף לממשלת הודו 

 011-24363071טל '

 saurabh.gaur@meity.gov.in דוא"ל:

mailto:saurabh.gaur@meity.gov.in

