Javni razpis: P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in
uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
Namen: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa
in lesnih tvoriv.
Glavni cilji razpisa:


spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov;



povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;



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.).

Pogoji za prijavo:
1. Upravičenci so MSP-ji ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na
področju predelave ali obdelave lesa.
2. Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1.
2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oz. pred 1. 1. 2020 (velja
za vloge oddane po 15. 2. 2021).
3. Ustrezna dejavnost: obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa,
plute, slame in protja (razen pohištva) ali Proizvodnja pohištva (razen
proizvodnja žimnic.
4. Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno D2 (preverijo Samuraji).
5. Vlagatelj po izkazu poslovnega izida izkazuje povprečno najmanj enega (1)
zaposlenega.
Roki za oddajo: 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Višina financiranja:
Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj
50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

1

Intenzivnost pomoči:

Upravičeni stroški
-

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 aktiviranjem strojev/opreme
v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri
katerem so bili stroji/oprema kupljeni

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2022.

Merila ocenjevanja:
1. Predmet operacije 12 t
2. Stopnja tehnološke zahtevnosti izdelka 10 t
3. Uporaba lesnih vrst 5 t
4. Pretežni prodajni trg za predmet operacije 7 t
5. Certifikati vlagatelja 3 t
6. Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno – lesni verigi ali v povezavi z institucijami
znanja za operacijo. 6 t
7. Tržna analiza, plan komercializacije in prodaje 7 t
8. Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 10 t
9. Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi 10 t
10. Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin 10 t
11. Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov 10 t
12. Lokacija izvajanja operacije 10 t
Skupaj: 100 točk, 60 ali več točk za odobreno financiranje.

Dodatno merilo: Indeks razvojne ogroženosti, št. točk
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Pomurska 12t, Zasavska 11t, Primorsko-notranjska 10t, Podravska 9t, Koroška 8t, Posavska
7t, Goriška 6t, Savinjska 5t, Obalno-kraška 4t, Gorenjska 3t, Jugovzhodna Slovenija 2t,
Osrednjeslovenska 1t
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