S spodbudami za razvoj lesarstva spodbujamo uvajanje ali povečevanje proizvodnje
polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv (delež lesa
več kot 75 %).

spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

POSEBNE SPODBUDE P4L 2019

VIŠINA FINANCIRANJA
· od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR
subvencije/podjetje
do 45 % ﬁnanciranje upravičenih stroškov,
za razliko mora podjetje zagotoviti lastna
sredstva

UPRAVIČENCI
· Mala in srednje velika podjetja,
ki se kot pravne ali ﬁzične osebe
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
· Organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki ali zadruge
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DOBA FINANCIRANJA
· do 2 leti

PREDMET RAZPISA
Proizvodi iz lesnih tvoriv
· Lesni tvorivi so proizvodi, ki
predstavljajo vhodne surovine za
izdelke višje dodane vrednosti
oziroma izdelke na višji stopnji
tehnološke zahtevnosti (lesne
plošče, mizarske plošče, lepljeni
tramovi, lepljene plošče in nosilci,
furnir, vezane plošče, lameliran les,
decimirani elementi ipd.

VLAGATELJI
· so podjetja, ki bodo uvedla oz.
povečala proizvodnjo polproizvodov
na področju predelave lesa
· registrirano morajo imeti dejavnost
znotraj oddelka C16 Obdelava in
predelava lesa ali C31 Proizvodnja
pohištva
· so se registrirala oz. priglasila pri
pristojnem organu do vključno
31.12.2017
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POGOJI KANDIDIRANJA
· Vlagatelji morajo biti locirani na območju vzhodne
kohezijske regije in na tem območju izvajati aktivnost operacije
· Podjetje ne sme biti v težavah
· Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
· Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti,
ki spada v izključeni sektor
· Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto ﬁnančno konstrukcijo
· Rezultat operacije (polproizvodov) mora biti tržno naravnan
UPRAVIČENI STROŠKI
· Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme
in novih strojev)
· Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
(nakup nove programske opreme)
· Stroški storitev zunanjih izvajalcev
KONTAKT
(stroški transporta, montaže in zagona)
Slovenski
podjetniški sklad
· Stroški plač
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI
NASTANKA STROŠKOV
· Operacija mora biti zaključena najkasneje
do 31.10.2020, upravičeni stroški pa morajo
nastati do najkasneje 30.09.2020
BREZ STROŠKOV ODOBRITVE
IN VODENJA SUBVENCIJE

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
E-novice:

P4L
2019
Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

Svetovalni telefon:
02 234 12 72, 02 234 12 53,
02 234 12 64.

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
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Spodbude za razvoj lesarstva na področju
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soﬁnanciranje upravičenih stroškov.
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OBDELAVA VLOGE
odpiranje vlog, ocenjevanje vlog
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Na podlagi pozitivnega sklepa,

REALIZACIJA
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polproizvodov 2.0, lahko oddate vlogo za

6

c
subven

5

iz lesa v samo 6 korakih
V kolikor izpolnjujete pogoje javnega razpisa P4L –
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zagon ali povečanje proizvodnje polproizvodov

PRIPRAVA VLOGE
možnost uporabe enostavnih pripomočkov
za pripravo vloge:
- poslovni načrt s ﬁnančno prilogo

s

po

HITER POSTOPEK ODOBRITVE
povprečen čas od oddaje vloge do odobritve = cca 1 mesec

Hitro in enostavno do nepovratnih sredstev za

VSEBINA VLOGE:
1. Prijavni list za soﬁnanciranje (elektronski obrazec)
2.Poslovni načrt, ki vključuje: analizo poslovanja za
leto 2017 in 2018, bodoče poslovanje do leta 2021.
3.Izjava o številu zaposlenih
4.Pooblastilo za preverjanje podatkov pri FURS
5.Dokazila o zaprtju ﬁnančne konstrukcije
6.Neobvezujoči predračuni in ponudbe

goj
i razpisa

HITRA IN ENOSTAVNA ODDAJA VLOGE:
Vlagatelj odda vlogo v elektronski
obliki preko ePortala:
https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:

7-10
Naložbo soﬁnancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj

RAZPISANA
SREDSTVA:

8,4 mio EUR

CILJI RAZPISA

· spodbujanje uvajanja ali
povečevanja proizvodnje
polproizvodov
· ustvarjanje novih delovnih
mest ali rasti dodane vrednosti
na zaposlenega
· spodbujanje učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov

