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Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 
kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 

2021 – 2022 
 

Namen razpisa: 
- doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo v panogi lesarstva; 
- doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva; 
- vzpodbujati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra. 

Cilji razpisa: 
- vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu; 
- 1.000 vključitev v programe usposabljanja; 
- večja dodana vrednost v vključenih podjetjih (podjetje oblikuje načrt oziroma vključi v poslovno 

strategijo cilj doseganje večje dodane vrednosti – na zaposlenega – za preboj v segment 
višjega cenovnega razreda z opredeljenimi načini; 

- pripraviti 1 program usposabljanja. 

Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj 
kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra in konkurenčnost zaposlenih ter podjetij v 
panogi).  
 
Vrednost razpisa: okvirna višina sredstev, ki so na voljo je do 600.000 EUR, s predvideno porabo 
do 250.000 EUR v letu 2021 in do 350.000 EUR v letu 2022. 
 
Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene 
stroške predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 
– končnemu prejemniku ne sme presegati 200.000. 
 
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti: 

- vodenje projekta; 
- priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (program dela), v katerem bodo 

definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih 
procesih v podjetju partnerstva; 

- priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja; 
- uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij; 
- aktivno sodelovanje partnerjev na področju vsebin upravičenih po tem razpisu. 
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Upravičeno pridobivanje znanj iz naslednjih vsebinskih področij: 
- trženje in promocija; 
- digitalizacija in avtomatizacija poslovanja; 
- vodenje in uvajanje sprememb v podjetje, optimizacija delovnih procesov; 
- razvoj / oblikovanje (dizajn) produktov in inovacije, novi materiali, zaščita IPR; 
- izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih; 
- zelena ekonomija ter krožno gospodarstvo; 
- aktivnosti povezovanja z raziskovalci na razvoju (prenos znanja); 
- izmenjava izkušenj med podjetji; 
- znanje tujih jezikov. 

 
Pogoji za sodelovanje:  

- partnerstva oz. konzorcij, ki vključuje najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih 
podjetij (člani partnerstva so lahko panožna podjetja ali samostojni podjetniki, ki na trg uvajajo 
proizvode in storitve na področju rabe lesa in drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna 
podjetja in so pravne osebe zasebnega prava); 

- poravnane finančne obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva; 
- poravnane finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti  v skladu z zakonom; 
- Član partnerstva oziroma prijavitelj za iste že povrnjene  upravičene stroške in aktivnosti, ki 

so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev 
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja) 

 
Upravičeni stroški (stroški, ki bodo nastali od datuma objave razpisa do konca izvajanja projektnih 
aktivnosti – najkasneje do 31. 10. 2022 – in jih bo vlagatelj plačal do 31. 10. 2022 in jih z ustreznimi 
dokazili predložil do 3. 11. 2022):  

- stroški plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu za delo do 2 zaposlitev za 
polni delovni čas (160 h / mesec, pavšal 20 EUR / uro): vsebinsko vodenje projekta; 
administrativno in finančno vodenje projekta; strokovno vodenje projekta; 

- posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov dela; 
- stroški poti vezanih na usposabljanje; 
- usposabljanja in svetovanja, ki vključujejo stroške usposabljanja in uvajanja vsebine 

usposabljanja v prakso podjetij; zunanja usposabljanja in notranja (20 EUR / uro, na 
pedagoško uro izvedbe pa se prizna do 2 uri priprave). 

Strošek DDV ni upravičen. 
 
Merila za izbor vlog: Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija na osnovi naslednjih meril: 

- kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev; 
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- sestava partnerstva; 
- ciljne skupine; 
- finančni vidik 

 
Rok za oddajo vloge: 7. 6. 2021. 
 


