Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017
»Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)
INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 1. ROK (10. 11. 2016)
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu RS,
št. 63/16 dne 7.10.2016 objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer
2016/2017« (PVAV 16/17) (v nadaljevanju: javni razpis PVAV 16/17).
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa PVAV 16/17, znaša največ do 3.000.000,00 EUR, od tega:
- največ do 2.010.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in
- največ do 990.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok (10. 11. 2016):
1. VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
Zap.
št.

Upravičenec

Naziv operacije

Znesek javnih virov
financiranja operacije
(EUR)

1

ALBA TRGOVINA IN PROIZVODNJA, d.o.o.

Optimizacija procesa prodaje in vodenja projektov

6.000,00

2

AVTO KRKA trgovina, servis, zastopstvo d.o.o. Pišece

Spodbujanje procesnih izboljšav 2016/2017 - procesni vavčer

3

ČETISK, grafično podjetje, d.o.o.

Pridobitev certifikatov standardov ISO9001:2015 in
ISO14001:2015

4

DAFRA kontakt tehnologija, razvojno proizvodni inženiring,
d.o.o.

Optimizacija procesov v družbi DAFRA KT d.o.o. za potrebe
velikoserijske proizvodnje

19.800,00

5

DEKOR PLESK, podjetje za slikopleskarstvo in fasaderstvo,
d.o.o.

Procesni vavčer 2016-2017 - spodbujanje procesnih izboljšav

19.500,00

6

DULER proizvodnja in trgovina d.o.o.

Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Duler

20.000,00

7

ELEKTROSIGNAL, elektrotehniško podjetje d.o.o. Celje

Optimizacija procesa skladiščnega poslovanja

8

ELGOLINE proizvodno podjetje d.o.o.

Sledljivost hitrih naročil z optimizacijo poslovnih procesov

17.500,00

9

EVROGRAFIS, tiskanje, informacijska tehnologija in
računalniške storitve d.o.o.

Svetovanje inteligentne, napredne optimizacije poslovnih
procesov - vitka proizvodnja Evrografis

20.000,00

10

GRADBENO PODJETJE LUGARIČEK d.o.o.

Prenova poslovnih procesov v podjetju GP Lugariček d.o.o.

10.000,00

11

HOSEKRA proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo,
projektiranje in druge storitve ter izdelava in montaža strešne
kritine d.o.o.

Celovita energetska in okoljska optimizacija poslovnih
procesov v podjetju

18.635,00

12

Institut za ekološki inženiring d.o.o.

Izgradnja integriranih sistemov vodenja, skladno s standardom
ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015, vključno s sistemom eupravljanje dokumentacije

11.100,00

13

INTECH-LES, razvojni center d.o.o.

Izvajanje izboljšanja poslovnih procesov podjetja INTECHLES, d.o.o.

18.000,00

14

ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d.

Uvajanje vitke proizvodnje

13.800,00

15

Izdelovanje in popravilo glasbenih instrumentov Anton Škrabl
s.p.

Optimizacija procesov v družbi ANTON ŠKRABL s.p. za
potrebe velikoserijske proizvodnje elektronskih orgel

19.800,00

18.800,00
3.230,00

7.000,00

1 od 5

16

KAMIO SERVIS Družba za storitve in trgovino d.o.o.

Uvajanje izboljšav poslovnih procesov

20.000,00

17

KDI prodaja in storitve d.o.o.

Prenova in vpeljava novih poslovnih procesov z poudarkom na
optimizaciji s pomočjo mednarodnih standardov

3.100,00

18

KEKON keramični kondenzatorji, d.o.o.

PROCESNI VAVČER 2016/2017

9.000,00

19

KOMMUNIO podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o.

Vzpostavitev novih in izboljšava obstoječih poslovnih procesov
v podjetju Kommunio d.o.o.

12.450,00

20

KOPITARNA SEVNICA d.d.

Reinženiring ključnih poslovnih procesov v Kopitarni Sevnica
d.d.

20.000,00

21

KRNC proizvodnja in trgovina d.o.o.

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v podjetju Krnc d.o.o.

20.000,00

22

LEDAS podjetje za predelavo in prodajo mesnih izdelkov, d.o.o.,
Procesne izboljšave v podjetju Ledas
Celje

20.000,00

23

LUMAR INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.

Reinoviranje vrednosti notranjih in zunanjih procesov

19.360,00

24

MAROVT proizvodno izvozno uvozno podjetje, d.o.o.

Svetovalni projekt na področju vitke proizvodnje MAROVT

20.000,00

25

MEDICOP specialna oprema d.o.o.

Svetovanje pri optimizaciji proizvodnih procesov

19.000,00

26

Mizarstvo Florjančič, proizvodnja in storitve, d.o.o.

Prenova poslovnih procesov v sklopu robotizacije in
avtomatizacije proizvodnje

15.960,00

27

MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.

Optimizacija poslovnih procesov

12.300,00

28

NIVAL OAB, gradbeništvo, proizvodnja in storitve, d.o.o.

Svetovanje pri uvajanju informacijskih sistemov za podporo
poslovnih procesov

19.050,00

29

OGRAJE KOČEVAR, proizvodnja, montaža ograj in drugih
kovinskih izdelkov, d.o.o.

Sistematično uvajanje vitkega razvoja in proizvodnje

19.900,00

30

PENCA, orodjarstvo - plastika d.o.o.

Optimizacija procesov v družbi PENCA d.o.o. kot posledica
rasti družbe in selitve v nove proizvodne prostore

19.800,00

31

PLASTIKA SKAZA, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.

Agilni proces dela (implementacija managementa 3.0)

18.000,00

32

POSTOJNSKE MESNINE, družba za proizvodnjo, predelavo in
prodajo mesa, d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov

20.000,00

33

POŽARNI SISTEMI družba za inženiring, trgovino, storitve,
gradbeništvo d.o.o.

Reorganizacija poslovanja s pomočjo IKT rešitev

12.000,00

34

PRESTA PRESTIŽ, podjetje za proizvodnjo in prodajo kruha,
peciva in testenin, d.o.o.

Projekt procesne optimizacije celotnega podjetja

20.000,00

35

PROBIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o.

Prenova poslovnih procesov prodaje in servisa, vodenja
projektov in kadrovske funkcije

36

RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o.

Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling)
modeliranja

19.422,00

37

REM montaža in kleparstvo d.o.o.

Prenova procesa "Planiranje in sledenje proizvodnje
kontejnerjev"

15.270,00

38

ROGAČ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Analiza in optimizacija ključnih procesov v podjetju Rogač
d.o.o.

10.400,00

39

ROLETARSTVO MEDLE proizvodnja, trgovina in inženiring
d.o.o.

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v podjetju
ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

20.000,00

40

SGD STRDIN, splošna gradbena dejavnost d.o.o.

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v podjetju SGD
STRDIN d.o.o.

20.000,00

41

SIP strojna industrija, d.d. Šempeter v Savinjski dolini

Optimizacija poslovnih procesov na področju strojev za košnjo
trave ter pripravo in spravilo sena

20.000,00

42

SIPRO INŽENIRING, svetovanje in projektiranje d.o.o.

PROCESNI VOUCHER2016/2017

12.500,00

43

Stilles d.o.o., inženiring in notranja oprema Sevnica

Optimizacija in prenova poslovnih procesov

19.800,00

4.500,00

2 od 5

44

ŠEGA SLAVKO s.p. - TRANSPORT IN TURIZEM

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v podjetju Slavko Šega
s.p.

20.000,00

45

ŠTORMAN, gostinstvo in storitve, d.o.o.

Izboljšanje procesov pri poslovanju podjetja ŠTORMAN d.o.o.

20.000,00

46

TIPS d.o.o. proizvodno in trgovsko podjetje

Organizacija in optimizacija poslovnih procesov ter izboljšana
sledljivost

12.510,00

47

Tiskarna Petrič, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Izgradnja integriranih sistemov vodenja, skladno s
standardoma ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015, vključno z
zahtevami standarda FSC

10.500,00

48

Transporti Jožef Melavc s.p.

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetja 2016/2017

19.800,00

49

Transportne storitve Judež d.o.o.

Projekt izboljšav poslovnih procesov

19.800,00

50

TRO - rezalna orodja d.o.o.

TRO - vitko podjetje

18.632,50

51

TURNA proizvodnja in trgovina d.o.o.

Turna Competition - prenova poslovnih procesov

20.000,00

52

ULTRA, podjetje za računovodske storitve, poslovno svetovanje
in nepremičnine d.o.o.

Izboljšava poslovnih procesov

15.000,00

53

USOL, razvoj, proizvodnja in inženiring, d.o.o.

PV-Izboljšave poslovnih procesov za večjo konkurenčnost
Usol

18.900,00

54

WVTERM podjetje za proizvodnjo toplovodnih kotlov in jeklenih
konstrukcij d.o.o.

Wvterm prenova poslovnih procesov

19.500,00

879.619,50
Informativna vrednost preostali razpisanih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednja odpiranja, je
1.130,380,50 EUR.
2. ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
Zap.
št.

Upravičenec

Naziv operacije

Znesek javnih virov
financiranja operacije
(EUR)

1

A.B.C. avto center d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov

17.500,00

2

AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d.

Uvajanje vitke organizacije v podjetje Agromehanika

20.000,00

3

ALUKS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetja v letu 2016 in 2017

18.800,00

4

AVTO KRKA TP, vozila, servis, storitve, d.o.o.

Spodbujanje procesnih izboljšav 2016/2017 - procesni vavčer

18.800,00

5

Blok reciklaža odpadne elektronike in zbiranje odpadnih barvnih
kovin d.o.o.

Prenova poslovnih procesov v podjetju Blok d.o.o.

11.200,00

6

BRINOX INŽENIRING d.o.o.

Popisi in optimizacija poslovnih procesov ter vzpostavitev
mehanizmov informiranosti v shemi procesnega toka

6.325,60

7

C&G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o.

PROCESNI VAVČER 2016/2017

9.000,00

8

Cloudy Trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana

Prenova poslovnih procesov po javnem razpisu "Procesni
vavčer"

19.200,00

9

Collegium graphicum tisk, grafično oblikovanje in storitve ter
trgovina, d.o.o.

Optimizacija poslovnih procesov 2017

19.200,00

10

COMSHOP, trgovina za računalniško, pisarniško in medijsko
opremo d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov

20.000,00

11

Damatech, družba za tehnično trgovino in svetovanje, d.o.o.

Prenova procesov podjetja Damatech d.o.o. po prehodu iz
trgovskega v proizvodno naravnano podjetje

20.000,00

3 od 5

12

DARK TRANS, prevozništvo, trgovina, storitve, d.o.o.

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v podjetju Dark Trans
d.o.o.

20.000,00

13

DIFA tlačna livarna in obdelava ulitkov d.o.o.

Sistematično uvajanje sistema za nadzor in vodenje
proizvodnje po načelih vitke organizacije

19.900,00

14

DONAR podjetje za notranjo opremo in svetovanje d.o.o. ,
Ljubljana

Izboljšanje poslovnih procesov podjetja Donar

20.000,00

15

DZS GRAFIK, Trgovina z grafičnimi materiali in posredovanje,
d.o.o.

Projekt: razvoj procesov poslovne odličnosti

20.000,00

16

Finali gradbeništvo in storitve d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov preko javnega razpisa za
spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017

19.500,00

17

FMC, Sistemski Integrator d.o.o.

Cloud Partner Busines Development - CloudIMPACT Program
za FMC

20.000,00

18

GATIS Goriški transport, trgovina in storitve d.o.o. Šempeter pri
Gorici

Procesne izboljšave v podjetju

20.000,00

19

GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.

Projekt procesne optimizacije celotnega podjetja

20.000,00

20

genEplanet, osebna genetika, d.o.o.

Optimizacija bistvenih procesov z namenom izboljšanja
delovanja podjetja genEplanet

19.000,00

21

GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o.

Procesne izboljšave v podjetju 2017

19.500,00

22

GONZAGA-PRO proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.

Celovita implementacija optimizacije procesov poslovanja
družbe, ki se sestoji iz izdelava načrtov na identificiranih
področjih vključno s konkretnimi predlogi in rešitvami ter
asistenco pri implementaciji optimizacij v času trajanja projekta

11.610,00

23

GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.

Izboljšave poslovnih procesov z uvedbo idealne organizacijske
klime

20.000,00

24

IMAS, projektiranje, avtomatizacije, orodjarstvo ter izdelovanje
kovinskih in nekovinski predmetov,d.o.o.

Izboljšanje poslovanja z vitkimi poslovnimi procesi in
digitalizacijo

19.900,00

25

INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.

Izboljšanje sistema prodaje

16.000,00

26

INTEC MKD, kovinske konstrukcije, d.o.o.

Prenova poslovnih procesov

20.000,00

27

Itelis družba za svetovanje in informacijski inženiring d.o.o.

Izboljšanje izvajanja in ponujanja storitev IT gostovanja na
platformi SAP

20.000,00

28

KANTINA MEKSIKANA, podjetje za gostinske storitve d.o.o.

Optimiziranje procesov preko javnega razpisa

19.200,00

29

KOVINC ključavničarstvo d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov in konkurenčnosti podjetja
Kovinc d.o.o.

20.000,00

30

KOVINSKI IZDELKI HRAST d.o.o.

Uvajanje koncepta vitke organizacije v podjetje KOVINSKI
IZDELKI HRAST d.o.o.

20.000,00

31

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Preoblikovanje delovnih procesov za doseganje strateških
ciljev

19.250,00

32

Maremico družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

Maremico digitalna transformacija

19.500,00

33

MESARIJA PRUNK MARKO PRUNK s.p.

Izboljšanje poslovnih procesov

20.000,00

34

METAL-PROFIL, proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov - Metalprofil

20.000,00

35

Negovanje tekstilij Šinkovec, d.o.o.

Optimizacija obdelave tekstilij za UKC

20.000,00

36

NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o.

Celovita prenova poslovnih procesov

20.000,00

37

Obdelava tekstilij, Šinkovec Mateja s.p.

Optimizacija procesov v povezavi z pripravljanimi postopki
pred fazo pranja

20.000,00

38

PARSEK, informacijske tehnologije, d.o.o.

Vodenje za zavzetost in inovativnost

19.687,50

39

PASUS gostinstvo d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov podjetja Pasus

20.000,00

4 od 5

40

PETRIČ Proizvodnja in trgovina d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov

20.000,00

41

POČKAJ proizvodnja pohištva in trgovina d.o.o.

Prenova poslovnih procesov za večjo konkurenčnost podjetja
Počkaj d.o.o.

16.400,00

42

Polycom predelava plastični mas in orodjarstvo Škofja Loka
d.o.o.

Uvajanje koncepta vitke organizacije v podjetje Polycom

20.000,00

43

PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
Brezovica

Prigo - celovita prenova poslovnih procesov

20.000,00

44

PRO Servis, servis in vzdrževanje IT opreme, d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov podjetja PRO Servis

20.000,00

45

Reja transport, Transport, trgovina, turizem, d.o.o.

Procesne izboljšave v podjetju

19.500,00

46

SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaže d.o.o. v angleškem
jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production
LTD

Nadgradnja sistema upravljanja s tveganji v podjetju Sibo G.

20.000,00

47

STAL turizem in trgovina d.o.o.

Izboljšava poslovnega procesa in konkurenčnosti podjetja

19.410,00

48

TKG IN PROIZVODNJA VIJAKOV d.o.o.

Prenova poslovnih procesov za povečanje konkurenčnosti
podjetja TKG in proizvodnja vijakov d.o.o.

20.000,00

49

T-momo, pretovarjanje, d.o.o.

Izboljšanje poslovnih procesov

19.500,00

50

UNI-BIRO d.o.o., trgovsko podjetje Ljubljana

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v podjetju Uni-biro
d.o.o.

20.000,00

51

VETPET, trgovina, d.o.o.

Procesne izboljšave podjetja 2016/2017

18.800,00

52

ZASLON TELECOM, informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana

Pregled, prenova in optimizacija delovnih procesov
prodajnega cikla programskih rešitev

14.300,00

970.983,10
Informativna vrednost preostali razpisanih sredstev za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednja odpiranja, je
19.016,90 EUR.
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