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 הקדמה  .1

 לתעשייה יש חשיבות כלכלית אלקטרוניקה מחלחלת לכל מגזרי המשק והאלקטרוניקה 1.1

יֹום טריליון דולר, שוק האלקטרוניקה העולמי צפוי   2-שווי של כ  לפי  ואסטרטגית רוחבית. כַּ

חלקה של   לצמוח באופן משמעותי לאור חדירתם הגוברת של טכנולוגיות מתפתחות. להיות 

. ייצור  2019בשנת  3.6%-ל  2012-ב  1.3%-הודו בייצור אלקטרוניקה עולמי צמח מ 

קרונות רופי בשנת   INR 1,90,366 –באופן משמעותי מ  האלקטרוניקה המקומית גדל

 . 23%של  CAGR -ב  2019-20קרונות רופי    5,33,550-ל    2014-15

במוצרים אלקטרוניים.  (  BoM) תצוגות מהוות חלק משמעותי ממספר החומרים הכולל 1.2

  50%במקרה של סמארטפונים ומעל  BoM -ה-מה 25% -לדוגמה, תצוגות מהוות יותר מ

מיליארד דולר והוא   7לוחות התצוגה של הודו מוערך בכ ~ .שוק  LCD / LEDבמקרה של טלוויזיות 

  . הדרישות הנוכחיות מתקיימות באופן בלעדי 2025מיליארד דולר עד שנת  15לגדול עד ~   צפוי

 באמצעות יבוא. 

  10%המגזר סובל מנכות בסביבות    , ייצור הרכיבים האלקטרוניים אלקינהלפי הערכות של   3.1

 תשתיות, שרשרת אספקה מקומית ולוגיסטיקה; עלות מימון גבוהה;  בשל היעדר הולם

בנושא מו"פ על ידי התעשייה;   זמינות מספקת של כוח איכותי; יכולות ועיצוב מוגבלים מוגבלים 

  וחסרונות בפיתוח מיומנויות. בהתחשב בזה והאופי עתיר ההון של ייצור תצוגה, יש צורך בכך 

   בהודו. FABוגה לתמרץ את התעשייה להקים מתקני תצ 

הגדרת יחידות ייצור תצוגה  ( מונפקת עבור EoIלפיכך, ההודעה המזמינה הבעת עניין )  4.1

 ( בהודו. FABs)  LCD / OLED / AMOLED / QLEDמבוסס 

 ( EoI. הודעה על הזמנת הבעת עניין )2

מחברות /  ( EoIהבעת עניין )  ( מזמיןMeitYמשרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע ) 1.2

יחידות ייצור תצוגה מבוססות   LCD / OLED / AMOLED / QLED קונסורציות שרוצות להקים 

(FABs .בהֹודּו ) 

לגבש תכנית להקמת יחידות ייצור   זה EoI  -ניתן להשתמש במידע שהתקבל בתגובה ל  2.2

 ( בהודו. FABsתצוגה )

 באה: ציר זמן בכתובת ה  ( תוגש במסגרת הקבועהEoIהבעת העניין ) 3.2



 

 שרי סאוראב גאור 

 מזכיר משותף 

 ( MeitYמשרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע ) 

 , אלקטרוניקה ניקטן 4016חדר מס 

 110003 -, דרך לודי, ניו דלהי CGO, מתחם 6

 + 91-11-24363071;  + 91-11-24301210טל ': 

 dit@meity.gov.in-fab.eoiדוא"ל: 

נחשב כנעשה לאחר לימוד ובדיקה   תהיה EoIהגשת הצעה בתגובה להודעה זו המזמינה את   4.2

 מסמך תוך הבנה מלאה של תנאיו, תנאיו והשלכותיו.  מדוקדקים של זה

5.2 

 פרטים  ֵמיָדע  מספר סידורי 

 W-38/6/2021-IPHW ותאריך   EoIמספר  1.
 16.03.2021תאריך 

 EoI -תאריך אחרון להגשת ה 2.
 הצעה

30.04.2021 
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זכאים להגיש את   חברות / קונסורציום / מיזמים משותפים נפגשים בהתאם לקריטריונים לזכאות

 זה:  EoI -התגובה ל

 קריטריונים לזכאות  

  FABהגדרה והפעלה של  ובטכנולוגיה רלוונטיים עבור  IP -על המועמד להחזיק ב  ֶטכנֹולֹוִגָיה

לתצוגה. במקרה של אקונסורציום / מיזם משותף, קריטריון זה עשוי להיות מלא  
 חברה שותפה אחת או יותר.  על ידי

 אֹו 
הסכם רכישה עם  ת  / TOT לחוזה  על מבקש להיכנס / להראות כוונה להיכנס 

 לתצוגה.   FABהפעלת -וטכנולוגיה רלוונטיים להקמה ו IP -מחזיקה ב ישות אשר

  FABניסיון בניהול מתקן תצוגה  ( שנים לפחות5על המועמד להיות בעל חמש ) ניסיון  ִמבָצִעי

 מסחרי. בבמקרה של קונסורציום / מיזם משותף, קריטריון זה עשוי להיות 
 מרוצה מחברה שותפה אחת או יותר. 

 אֹו 
הסכם רכישה עם ישות  / ת    TOTלחוזה  על מבקש להיכנס / להראות כוונה להיכנס

 . FABתצוגה מסחרית  ( שנים ומעלה בניהול א5בעל ניסיון של חמש ) אשר
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הוגש בצורה של דו"ח פרויקט ראשוני   עשויה להיות   EoI -הצעת ה . הגשת הצעת הבעת עניין:4

(PPR :המפרט את ההבא ) 

 ם מיקומים מוצעי 1. 4

 דרישת קרקע, מים וכוח   2.4

,  LCD / OLED / AMOLED / QLEDכמו  כולל טכנולוגיות תהליכים המוצעות מפרט טכנולוגי   3.4

 .  FAB דור התצוגה המוצעת

 קיבולת / חודש, ציר זמן המעלה ומבנה הניהול.  כולל ייצור פאנלים המוצע פרטי תפעול  4.4

ומבנה בעלות; הצהרת דוח רווח והפסד   כולל השקעה מוצעת, מקורות מימון פרטים כספיים  5.4

תמיכה   עם ובלי צפוי NPV -ו  IRR, ROI, ROCE, EBIDTAאינדיקטורים ) ופיננסיים מרכזיים

 ממשלתית(. 

(  VGF(, מימון פער כדאיות )GIA)  , כולל הענקת עזרהתמיכה מבוקשת מממשלת הודו  6.4

(, תמריצי מס, תמיכה בתשתית,  LIFLהלוואה ללא ריבית )  ח ארוךבצורה של הון ו / או לטוו

 של ויתורים רגולטוריים וכו.  דרישה 

תמיכה, היקף, ערך ואופי הקרקע;   מבחינת סבסוד הון תמיכה רצויה מממשלת המדינה   7.4

 מים; ותעריף כוח.  זמינות ועלות אספקה

שיטות פוטנציאליות / תמיכה בפיתוח   דרישה לכוח אדם מאומן וכדאיות /  משאבי אנוש:  8.4

 אוניברסיטאות.  כישרון הממנף הודי

 דרישה של מוצרי הון חדשים / משופצים )מפעל,מכונות, כלי עזר וכו(   מוצרי הון:  9.4

מפה לפיתוח המערכת האקולוגית   פרטים אודות המקור של חומרי גלם בדרך חומר גלם:  10.4

 צור חומרי גלם בהודו. ליי

תמיכה רצויה במו"פ ובמנגנונים המוצעים;מקבוצת מו"פ הודית אפשרית או   תמיכה במו"פ:  11.4

 מחקר )אם קיים(.  סוכנויות / ארגונים פוטנציאליים עבור

לתצוגה,הצעה לשמירה על טעינת תצוגת   FABזמינות השוק לתפוקת  כדאיות שוק:  12.4

 לשרת את השוק.  ימליתהתצוגה לעבודה בקיבולת אופט

 וסוגיות קשורות   EoI. עלויות הכנת ההצעה 5

השתתפות בתהליך זה, כולל, אך לא רק,   המבקש אחראי לכל העלויות שנגרמו בקשר עם 1.5

מקרה יהיה אחראי או   בלא  MeitYהכנת הצעה, השתתפות בישיבות / דיונים.   עלויות שנגרמו

 . EoI -תוצאת תהליך ה להתנהגות אואחראי לעלויות אלה, ללא קשר 

משא ומתן או דיונים נוספים.   להעניק חוזה או לעסוק בו MeitYזה אינו מתחייב את  EoI  -ה  2.5

 זה. EoI -שנגרם לקראת הענקת הפרס או להכנת ה יתר על כן, לא יכול להיות עלות להחזר 

  MeitYלהפוך לנחלת   ההז EoI -כל החומרים שהוגשו על ידי המבקשים בתגובה לרצון ה 3.5

 ֶהסֵכם.  תחת סודיות הדדית



 

 . תנאים כלליים 6

בת זוג. ישות   במקרה של קונסורציום של שותפים, יש לספק פרטים עבור כל אחד מהם  1.6

מוצע( ניתן לכנותו כשותף הטכנולוגי הראשי   שבבעלות הטכנולוגיה )תהליך הייצור והתוצר

 תאגיד.  בתחום כזה

 

 תומכים בהבעת העניין:  יש להגיש את המסמכים הבאים  תומכים:מסמכים . 7

 מכתב מקיף  1.7

 הודעה זה 4( כמפורט בסעיף PPRדוח פרויקט ראשוני )   2.7

/ כל   LoI / MoUהקמת הקונסורציום ) , היווצרות / כוונהEoIתיעוד המציג את הזכאות תחת    3.7

לצורך   להקמת הקונסורציוםמכתב מהחותם המוסמך של כל השותפים  תיעוד אחר כגון א

 פרויקט זה מקובל גם( 

 פעולות  רקע חברה כולל פרופיל עסקי, גיאוגרפיות של   4.7

 מסופק בהודעה זו כהעתק פיזי או באמצעות דוא"ל  המסמכים המפורטים לעיל יוגשו לכתובת 5.7

 

***** 


