Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017
»Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)
INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 3. ROK (11. 1. 2017)
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.
Skupna pogodbena vrednost za Vzhodno kohezijsko regijo za upravičence, ki so v okviru 1. roka podpisali pogodbo o sofinanciranju
njihove operacije znaša 829.919,50 EUR, skupna vrednost izdanih sklepov o sofinanciranju operacij prijaviteljem na 2. rok je 222.200,00
EUR. Razpoložljiva sredstva za Vhodno kohezijsko regijo za 3. rok so tako znašala 957.880,50 EUR.
Skupna pogodbena vrednost za Zahodno kohezijsko regijo za upravičence, ki so v okviru 1. roka podpisali pogodbo o sofinanciranju
njihove operacije znaša 932.583,10 EUR, skupna vrednost izdanih sklepov o sofinanciranju operacij prijaviteljem na 2. rok je 39.700,00
EUR. Razpoložljiva sredstva za Zahodno kohezijsko regijo za 3. rok so tako znašala 17.716,90 EUR.
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 3. rok (11. 1. 2017):
1. VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
Zap.
št.

Upravičenec

Naziv operacije

Znesek javnih virov
financiranja operacije
(EUR)

1

BIJOL zastopanje, proizvodnja d.o.o.

Implementacija poslovnoprocesnih izboljšav v podjetju BIJOL

19.850,00

2

EKOSISTEMI družba za ekološke projekte, zbiranje in
predelavo odpadkov, d.o.o.

Optimizacija pri pridobivanju alternativnih goriv iz odpadkov

20.000,00

3

ELKOSUN, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Izgradnja sistema vodenja kakovosti vključno s sistemom eupravljanja dokumentacije

7.476,00

4

ESOT-INVEST, družba za ravnanje z energetskimi resursi in
izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.o.o.

Optimizacija poslovnih procesov na treh ravneh

11.950,00

5

I.H.S. industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.

Optimizacija procesov za zagotovitev točnih stroškov in
izdelava cenikov

10.300,00

6

PROFICIO PS, družba za premoženjsko svetovanje in
zavarovalno zastopanje, d.o.o.

Dokumentacijski sistem

9.243,75

7

PROPLUS inženiring, projektiranje d.o.o.

Posodobitev sistemov vodenja, skladno s standardoma ISO
9001:2015 in izgradnja ISO 14001:2015

6.290,00

8

TERMO SHOP d.o.o., trgovina in inženiring za toplotno in
hladilno tehniko

Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Termo Shop d.o.o.

20.000,00

105.109,75
Informativna vrednost preostali razpisanih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednja odpiranja, je
852.770,75 EUR.
2. ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
/
Informativna vrednost preostali razpisanih sredstev za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednje odpiranje, je
17.716,90 EUR.
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