
1 
 

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0 

Slovenski podjetniški sklad je 17.07.2020 objavil javni razpis za spodbude za MSP za razvoj in 

uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. V letu 2021 je na razpolago 3,2 mio EUR sredstev, v letu 

2022 pa 3 mio EUR sredstev.   

Predmet javnega 
razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih 
podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju 
predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske 
učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti. 

Namen in cilji 
javnega razpisa 
 

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju 
predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter 
odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v 
lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke 
opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in 
modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja 
ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter 
tržne niše.  
Cilji javnega razpisa so:  
- spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in  

- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in  

- spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter 
izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe 
energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k 
prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in  

- spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.  

Ciljne skupine/ 
upravičenci 
 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo 
izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno 
ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi 
subjekta:  
- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, 
slame in protja, razen pohištva ali  

- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja 
žimnic).  

Posebni pogoji za 
vlagatelje  

1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi s sedežem in lokacijo 
izvajanja operacije, navedene v točki 2.3 javnega razpisa. V kolikor je 
vlagatelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in 
na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v 
Republiki Sloveniji, mora v vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa 
pogodbe o sofinanciranju izvedlo zahtevani vpis v Sodni register.  

2. Vlagatelj ima registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi 
subjekta, znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja 
pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).  

3. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem se upošteva ne samo 
podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa povezana podjetja, kot jih določa Priloga 
1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge 
I Uredbe 651/2014/EU.  

4. Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev 
oz. skupni pasivi nad 25 %. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se 
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upoštevajo bilančni podatki za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 pa 
bilančni podatki za leto 2020.  

5. Vlagatelj je bil registriran pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do 
vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 
2. 2021).  

6. Vlagatelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 ali C31 v letu 2019 (velja za 
vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma v letu 2020 (velja za vloge 
oddane po 15. 2. 2021).  

7. Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno D2, objavljeno na spletnem 
portalu GVIN1 (https://www.bisnode.si/produkti/bisnode-gvin/).  

8. Vlagatelj po izkazu poslovnega izida izkazuje povprečno najmanj 1,00 
zaposlenega na podlagi delovnih ur. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 
se upošteva bilančni podatek za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 
pa bilančni podatek za leto 2020.  

9. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih 
in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se 
nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1.  

Pogoji za operacijo 
 

1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega 
razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020«.  

2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna 
višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo 
presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to 
določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-
2014, BE02-2399245-2014/1, BE02-2399245-2014/II).  
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v 
celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se 
poleg lastnih sredstev (lastni viri in krediti) upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa.  

4. Financiranje oz. zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov 
z lizingom ni dovoljeno.  

5. Operacija mora biti izvedena na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv 
(delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 %) (registracija operacije na 
področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – 
proizvodnja žimnic).  

6. Operacija oz. rezultat operacije (izdelek) mora prispevati k doseganju vseh 
ciljev javnega razpisa.  

7. Rezultat operacije (izdelek) mora biti tržno naravnan (iz prijavne 
dokumentacije mora biti razvidno, da obstaja trg in zmožnost prodaje 
predvidenih izdelkov).  

8. Vlagatelj ne more kandidirati na ta javni razpis z operacijo, ki je že 
predmet sofinanciranja iz drugih javnih virov.  

9. Operacija / projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in 
soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko 
zakonodajo.  

10. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis. Vsi dogodki, 
povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, 
podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja 
računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis. Iz vloge 
mora biti razviden spodbujevalni učinek subvencije.  
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11. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne 
operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR v dveh 
letih.  

12. Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31. 10. 2022, upravičeni 
stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2022.  

Merila za 
ocenjevanje vlog  

 

 
* Pri merilih 9. 10. in 11. mora biti vsota vsaj 5 točk, da je izpolnjen 6. pogoj 
za operacijo. V nasprotnem primeru se vloga kot neustrezna zavrne.  
Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in pomen posameznih meril 
za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v 
poglavju III. Merila za ocenjevanje vlog.  
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. 
V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne 
more pridobiti sofinanciranja. 

Obdobje, v 
katerem morajo 
biti porabljena 
dodeljena sredstva 

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2022. 
Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o 
izboru nosi vlagatelj.  
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago 
dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z 
ustrezno listino. 

Upravičeni stroški  Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. 
Upravičeni stroški so:  
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne 
opreme in novih strojev),  

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove 
programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, 
do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),  

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in 
zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z 
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aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, 
montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema 
kupljeni.  
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene 
stroške ne spadajo cestna transportna sredstva. 

Intenzivnost 
pomoči 

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: 

 
Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od 
najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost 
upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.  
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih 
drugih javnih sredstev. 

Roki za preložitev 
vlog 

2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.  

Vsebina vloge 1. Prijavni list z izjavami vlagatelja (Obrazec 1). Spletni obrazec, ki ga 
najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/, izpolnite, natisnite, 
potrdite s podpisom in štampiljko2 ter ga posredujete v skenirani obliki, 
skladno z navodili spletnega obrazca.  

2. Neobvezujoči predračuni in ponudbe, izdane največ 45 dni pred 
datumom oddaje vloge. V seznamu stroškov operacije (Obrazec 1) morajo 
biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe. Končno 
izbrani izvajalci so lahko pri končni izvedbi projekta razlikujejo od prvotno 
predvidenih.  

3. Poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto 2018 in 2019 ter 
bodoče poslovanje najmanj do leta 2023 (velja za vloge oddane do vključno 
15. 2. 2021), oziroma poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto 
2019 in 2020 ter bodoče poslovanje najmanj do leta 2024 (velja za vloge 
oddane po 15. 2. 2021). Poslovnemu načrtu priložite bilanco stanja in izkaz 
poslovnega izida za leto 2019 (za leto 2020 za vloge oddane po 15. 2. 2021) 
oddana na Ajpes, potrjena s strani odgovornih oseb vlagatelja.  

4. Izpolnjen in potrjen Obrazec 3 (Pooblastilo za potrebe preverjanja 
podatkov pri FURS).  

5. Dokazila / izjave glede zaprtja finančne konstrukcije operacije. V primeru 
zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, mora vlagatelj priložiti 
dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije operacije 
(npr. izjava banke za odobreno posojilo) oz. izjavo, da bo sredstva 
nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.  

 

Podjetje ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. vam lahko pomaga pri pripravi Poslovnega načrta, ki je sestavni 

del vloge, ki jo mora podjetje pripraviti za namen prijave na razpis.  

 
Kontakt: 
Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij 
Irena.viher@abeceda.si 
031 378 328 
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