Naziv operacije: »Raziskave in razvoj namenskih sestavin vodne hidravlike za gozdarski vitel Tajfun«
Kratek opis operacije:
»Raziskave in razvoj namenskih sestavin vodne hidravlike za gozdarski vitel Tajfun« so bile
usmerjene v pridobivanje novega znanja in zajema raziskave in razvoj vseh potrebnih vodnih
hidravličnih sestavin za vodno hidravlično krmilje obstoječega vitla Tajfun. Projekt pionirsko, v
svetovnem merilu, uvaja ekološko prijazno vodno hidravliko v gozdarsko tehniko. Glavni, strateški cilji
projekta so: preprečitev onesnaževanja okolja in pitnih voda kot posledica izlivov doslej uporabljanih
okolju škodljivih hidravličnih tekočin, vzpostavitev proizvodnje namenskih sestavin vodne
hidravlike, večja razpoznavnost in konkurenčnost slovenskih izdelkov v tujini.
Naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev: TAJFUN PLANINA
Višino skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja:


Po pogodbi za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin št. PP‐50/2010‐
(1/2009) so:
o

Skupni stroški operacije so 380.000,00 eur

o

Subvencija v višini 175.263,16 eur

o

Od tega Republika Slovenija, USPOSABLJANJE STROKOVNJAKOV IN RAZISKOVALCEV‐
07‐13‐ v 15 % deležu v višini 26.289,47 eur

o

Od tega Evropski SOCIALNI SKLAD‐ USPOSABLJANJE STROKOVNJAKOV IN
RAZISKOVALCEV ‐ 07‐13‐EU V 85 % deležu v višini 148.973,68 eur

o

In lastna udeležba izvajalca skupaj znaša 204.736,84 eur

Glede na gornjo pogodbo pa so bili CELOTNI STROŠKI operacije

KONČNA VREDNOST IN FINANČNA REALIZACIJA CELOTNEGA PROJEKTA

Vrednost projekta

341.646,81 EUR

Vrednost subvencije:

158.016,93 EUR

Odstotek subvencije

46,02 %

Investicija nas je tako stala za 38.535,19 eur manj, kakor smo predvidevali v vlogi na razpis (380.000
eur). Realizirane subvencije je bilo tako za 17.246,23 eur manj kakor smo jo predvidevali v vlogi na
razpis (175.263,16 eur).
Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
Začetek 1.1.2010 Konec operacije: 31.12.2010 Sklep o dodelitvi sredstev: skupni sklep 109/2010‐
(1/2009)
http://www.japti.si/resources/files/doc/javni_razpisi/35/Skupni_sklep.pdf
Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktor Iztok Špan

Naziv operacije:
INVESTICIJA‐LASERSKI REZALNIK
Kratek opis operacije:
Začetna investicija v laserski rezalnik nam bo omogočila širitev obstoječega podjetja in v letu 2010
razširitev dejavnosti podjetja z redno proizvodnjo novega proizvoda.
‐ naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev: TAJFUN PLANINA
‐ višino skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja:
Skupni stroški operacije so 542.100,00 eur.
Subvencija v višini 200.000,00 eur
od tega Republika Slovenija 15 % deležu v višini 30.000 eur
od tega Evropski sklad za regionalni razvoj v 85 % deležu v višini 170.000,00 eur
‐ datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev in
Začetek 1.7.2009
Konec operacije: 27.7.2010
Sklep o dodelitvi sredstev: 6.7.2009
Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktor Iztok Špan

Naziv operacije:
»INDUSTRIJSKE RAZISKAVE RAZVOJA UNIVERZALNIH MODULNIH SISTEMOV ZA SPRAVILO IN
DODELAVO LESA«
Kratek opis operacije:
Načrtovane raziskave »INDUSTRIJSKE RAZISKAVE RAZVOJA UNIVERZALNIH MODULNIH SISTEMOV
ZA SPRAVILO IN DODELAVO LESA« so bile usmerjene v pridobivanje novega znanja za razvoj
modulnih sistemov gozdarskih mobilnih žičnic.
Naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev: TAJFUN PLANINA
Višino skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja:


Po pogodbi št. 26 od 5.3.2009 so:

o

Skupni stroški operacije so 480.000,00 eur

o

Subvencija v višini 240.572,70 eur

o

Od tega Republika Slovenija 15 % deležu v višini 36.085,91 eur

o

Od tega Evropski sklad za regionalni razvoj v 85 % deležu v višini 204.486,80 eur

o

In lastna udeležba izvajalca skupaj znaša 192.000 eur

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
Začetek 1.1.2009
Konec operacije: 31.8.2010
Sklep o dodelitvi sredstev: 47/2009 z dne 23.2.2009
Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktor Iztok Špan

