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Razpis MSP 4.0 les

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja izdelkov z višjo dodano vrednostjo, 
ustvarjanje novih delovnih mest in učinkovita raba energije ter obnovljivih virov na 
področju predelave in obdelave lesa

Projekti (oziroma predmet projektov), morajo biti s področja rabe lesa ali lesnih 
tvoriv in morajo izkazovati učinkovito rabo virov (snovno-energetska učinkovitost).

Višina subvencije: 50.000 - 500.000 EUR (45/35% - 30/20% upravičenih stroškov)

Višina razpisanih sredstev: 6.200.000 EUR

Razpoložljivost sredstev: 2021-2022



Razpis MSP 4.0 les

Upravičeni prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja z registrirano 
dejavnostjo - C16 ali C31 in imajo najmanj 1 
zaposlenega in so bila registrirana pred 1. 1. 2019 

Upravičeni stroški: opredmetena sredstva , neopredmetena sredstva 
(programska oprema)

Roki za predložitev vlog: 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 
15. 9. 2021 oziroma do porabe sredstev

Razpis izvaja Slovenski podjetniški sklad



Spodbujanje naložbenih projektov 
gozdno-lesne predelovalne verige

SID BANKA - povratna sredstva (krediti z nižjo obrestno mero)

Namen financiranja:

• izgradnja novih obratov za predelavo lesa,

• tehnološka posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa,

• nakupi obstoječih obratov za predelavo lesa,

• nakupi tehnološke opreme za razvoj ali proizvodnjo lesnih 
proizvodov,

• stroški (nabavna vrednost) materiala in storitev, drobnega 
inventarja ter trgovskega blaga,

• stroške dela, stroške in povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem dela podjetnika.



Spodbujanje naložbenih projektov 
gozdno-lesne predelovalne verige

Prijavitelji:

• gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga,

• velika, srednje velika, mala in mikro podjetja,

• najmanj 2 zaposlena (v zadnjem zaključenem poslovnem letu),

• obstoj najmanj 2 poslovni leti.

Znesek financiranja:

• 0,1 mio – 5 mio EUR (največ 85% stroškov 
projekta)



Drugi horizontalni razpisi

• Spodbude za digitalno transformacijo MSP 
(SPS)

• Različni vavčerji (SPS)

• COVID mikrokrediti 2020, 2021 (SPS)

• Naložbena in likvidnostna posojila pri SID 
banki,

• Spodbujanje trajnostne poslovne strateške 
transformacije in razvoj novih poslovnih 
modelov v slovenskih podjetjih za lažje 
vključevanje v globalne verige vrednosti 
(SPIRIT)



Kaj v prihodnje
V teku je priprava vsebin in ukrepov za spodbujanje razvoja lesnopredelovalne panoge in 
sicer v okviru:
• Programa za okrevanje in odpornost, 
• Sklada za pravičen prehod,
• Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

Ukrepi si sledijo v smiselnem časovnem zaporedjem, ki bi naj zagotavljali konstanten razvoj 
lesnopredelovalne panoge s ciljem „dviga domače predelave lesa“ na 3 mio m3 letno.  



Slovenska industrijska strategija
2021-2030

Vizija:
Slovenska industrija je zelena, ustvarjalna in pametna



Področja SIS 2021-2030
Zeleni razvoj:
- Celoviti strateški projekt razogljičenja preko prehoda v krožno gospodarstvo,

- Energetsko intenzivna industrija,

- Trajnostna mobilnost,

- Industrija, temelječa na lesu in ostalih naravnih obnovljivih materialih.

Ustvarjalni razvoj:
- Skrb za ustvarjalno, podjetno in inovativno podporno okolje,

- Promocija ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti,

- Podpora zagonu, rasti in razvoju podjetij,

- Krepitev netehnoloških inovacij.

Pametni razvoj:
- Krepitev digitalizacije in pametnih rešitev,

- Spodbujanje razvojno-raziskovalnega in inovacijskega ciklusa,

- Mreženje in povezovanje,

- Krepitev in razvoj novih kompetenc, prekvalifikacija, nove oblike dela,

- Internacionalizacija.



Industrija, temelječa na lesu in ostalih 
naravnih obnovljivih materialih

- les je ključna strateška surovina v Sloveniji, ki je naravni in 
obnovljivi vir (58% ozemlja poraščeno z gozdovi),

- v Sloveniji je letni prirast cca 9 mio m³ lesa, medtem ko je letni 
posek v zadnjih letih med 5 in 6 mio m³, od česar se ga doma 
predela le 1,9 mio m³ (podatek za leto 2019),

- pozitivne okoljske karakteristike lesa (skladišči CO2, nizka raven 
potrebne energije pri predelavi v primerjavi z drugimi materiali, 
možnost večkratne kaskadne rabe…), 

- eno izmed področij, ki lahko 
pomembno prispeva na poti v 
podnebno nevtralno gospodarstvo.



Cilji

- povečanje domače predelave hlodovine 
na 3 mio m3,

- doseči 30 odstotni delež v javnih 
stavbah,

- povečanje števila zaposlenih (na cca 
15.000),

- povečanje prodajne realizacije (2,5 mlrd 
EUR)



Načrtovane aktivnosti

Spodbujanje potrošnje:
- ozaveščanje javnosti o pozitivnih učinkih rabe lesa, 
- promocija na domačem in tujih trgih, 
- dvig uporabe lesa pri gradnji javnih stavb,
- spodbude za večjo rabo lesa.

Spodbujanje ponudbe:
- spodbude za razvoj novih produktov iz lesa v skladu za načeli krožnega 

gospodarstva,
- spodbude za dvig predelovalnih kapacitet,
- razvoj kompetenc za hitrejši razvoj,
- povezovanje gospodarstva z razvojnoraziskovalnimi institucijami,
- sprememba poslovnih modelov, ki bodo temeljili na digitalizaciji.



HVALA ZA POZORNOST!

Les – naša zelena prihodnost

darko.sajko@gov.si


