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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA 
KOMPETENČNIH CENTROV ZA DIZAJN MANAGEMENT – KCDM 3.0 ZA OBDOBJE 

2020–2023  

 

Kratek opis:  

Sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 3 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 
in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa KCDM 3.0.  

 

Višina financiranja na podjetje: 

- do 492.000 EUR na posamezno partnerstvo (skupna vrednost razpisa je 1.476.000 
EUR – do 600.000 EUR v letu 2021, do 600.000 EUR v letu 2022 in do 276.000 EUR 
v letu 2023); 

- za izbrana partnerstva bodo sredstva za upravičene stroške predstavljala pomoč po 
pravilu 'de minimis'; 

- obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023. 
 

Skrajni rok za oddajo vloge (oz. do porabe sredstev):  

- 28. 1. 2021 do 23.59 ure. 

 

Upravičenci:  

Podjetje ali predstavniško telo (npr. grozdi), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil 
konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili. 

 

Splošni pogoji: 

- registracija dejavnosti vsaj 12 mesecev pred objavo razpisa; 
- v delovnem razmerju imeti vsaj 2 osebi (partnerji vsaj 1); 
- niso bile izrečene globe, ni zapadlih obveznosti do države, ni v postopku prisilne 

poravnave; 
- za iste upravičene stroške ni še bilo financiranja iz javnih virov; 
- nastopanje samo v eni vlogi oz. partnerstvu. 

 

Posebni pogoji: 

- najmanj 15 partnerstev (od tega vsaj 7 MSP); 
- partnerji so v 2020 skupaj zaposlovali vsaj 1.500 oseb; 
- prednostna področja dizajn management znanj: osnove dizajn managementa, 

storitveni dizajn, ter trajnostni dizajn. 
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Upravičeni stroški oz. aktivnosti:  

- upravičene aktivnosti: vodenje projekta, razvoj znanj in izboljšave poslovnih praks, 
aktivno sodelovanje partnerjev, izvajanje aktivnosti za širšo javnost; 

- upravičeni stroški: stroški plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih, posredni 
stroški (pavšalni znesek v višini 15% neposrednih), potni stroški, usposabljanja in 
svetovanja. 

 

Merila za izbor:  

- kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev (št. točk: 43); sestava partnerstva (št. 
točk: 30); ciljne skupine (št. točk: 20); finančni vidik (št. točk: 7); 

- skupaj točk: 100. 

 

Formalno popolno vlogo sestavljajo: 

- Obrazec 1: Prijavni obrazec; 
- Obrazec 2: Finančni načrt; 
- Obrazec 3: Izjava partnerjev; 
- Obrazec 4: Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja. 

 

Način prijave:  

- osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, do roka; 

- poskrbite, da poštni urad navede uro in datum oddaje pošiljke; 
- vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga 

na JR KCDM 3.0«; 
- vloga naj bo oddana tudi v elektronski obliki (USB ključ). 

 

Več informacij, vključno z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom na: 
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-
delovanja-kompetencnih-centrov-za-dizajn-management ali preko e-naslova: 
zoran.keser@sklad-kadri.si.  
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