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EXPO 2020  

V Dubaj z gospodarskimi delegacijami 
Največji svetovni dogodek tega in prihodnjega leta bo imel močan poslovni program, 
ki se ga bodo lahko udeležila tudi slovenska podjetja, ki bodo del organiziranih 
gospodarskih delegacij. 
Nataša Turk, GZS, in Anuša Gaši, SPIRIT Slovenija

Dubaj bo med 1. oktobrom letos in 31. marcem 
prihodnje leto poslovno središče sveta. Expo, ki 
prvič v zgodovini gostuje v eni od arabskih držav, 
bo v znamenju rekordov; največ sodelujočih držav, 
največ nacionalnih paviljonov in kar 25 milijonov 
obiskovalcev. Vse to so številke, zaradi katerih se bo 
Slovenija v Dubaju predstavila z močnim poslovnim in 
strokovnim programom. 

V slovenskem poslovnem središču, ki bo obsegalo 
celotno drugo nadstropje našega paviljona, se bodo 
odvili številni dogodki, ki bodo tujim gostom približali 
naše znanje in dosežke. Velik del tega programa je 
organizator slovenske predstavitve na Expu 2020 v 
Dubaju, javna agencija Spirit Slovenija, zaupal našim 
podjetjem, ki bodo sodelovala na Expu, bodisi kot 
razstavljavci bodisi kot udeleženci gospodarskih 
delegacij. Pri oblikovanju poslovnega programa na 
slovenskem paviljonu pa sodelujejo tudi razvojno 
inovacijski partnerji, s ciljem, da se bo Slovenija na 
tem dogodku predstavila s prebojnimi, inovativnimi 
rešitvami ter presežki slovenskega gospodarstva in 
razvojno-raziskovalne sfere.

11 krovnih tematik slovenske predstavitve 
Sam program na slovenskem paviljonu bo razporejen 
znotraj enajstih tematik, ki bodo časovno sovpadale 
z dogajanjem na drugih paviljonih in skupnih prizori-
ščih, na katerih se bo odvil tudi poslovno-strokovni 
program, ki bo potekal pod okriljem organizatorjev 
Expa 2020 kot celote. Na tak način želijo v Spiritu opti-
mizirati aktivnosti slovenskih podjetij in jim pomagati 
pri vzpostavitvi ustreznih kontaktov. Slovenska 
podjetja, ki bodo del uradnega programa na sloven-
skem paviljonu, bodo deležna tudi številnih drugih 
ugodnosti, od najema prostorov na slovenskem 
paviljonu, dostopa do uradne B2B aplikacije Expo 
2020 in udeležbe na poslovnih forumih, ki se jih bodo 
udeleževali predstavniki vseh sodelujočih držav. Prav 
tako bodo imela ta podjetja prednost pri udeležbi na 
osrednjih poslovnih forumih, ki bodo potekali v orga-
nizaciji gostiteljev tokratnega Expa in bodo posvečeni 
južni Ameriki, Afriki in Aziji. 

Slovenska podjetja, 
ki bodo del 
uradnega programa 
na slovenskem 
paviljonu, bodo 
deležna številnih 
ugodnosti, od 
najema prostorov 
na slovenskem 
paviljonu, dostopa 
do uradne B2B 
aplikacije Expo 
2020 do udeležbe na 
poslovnih forumih.
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Možnosti za sodelovanje v gospodarskih 
delegacijah in finančne spodbude za podjetja
Za predstavnike podjetij slovenski organizatorji prip-
ravljamo strokovno organizirane, skupinske obiske 
gospodarskih delegacij v Dubaju, z udeležbo na:
• tematskem strokovnem gospodarskem forumu 

s predstavitvijo slovenskih prebojnih rešitev za 
ciljno tujo poslovno javnost, 

• poslovnih mreženjih na slovenskem in izbranih 
tujih paviljonih Expo 2020 Dubaj in

• obiskih posebnih ekonomskih con in strokovnih 
sejmov v Dubaju 

ter možnostjo koriščenja organiziranega skupinskega 
potovalnega aranžmaja.

Krovne tematike na slovenskem paviljonu 

Biodiverziteta 2. – 16. oktober 2021

Vesolje 17. – 30. oktober 2021

Razvoj mest in podeželja/pametne zgradbe 31. oktober – 20. november 2021

Tovarne prihodnosti in razvoj materialov 21. november – 4. december 2021

Digitalizacija in umetna inteligenca 6. – 25. december 2021

Potovanja, povezovanje in mobilnost 26. december 2021 – 15. januar 2022

Trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les 16. – 29. januar 2022

Zdravje in dobro počutje 30. januar – 19. februar 2022

Prehrana in kmetijstvo 20. februar – 5. marec 2022

Kulturne in kreativne industrije 6. – 19. marec 2022

Voda 19. – 31. marec 2022

Okvirni seznam gospodarskih delegacij:

Podnebje in biodiverziteta 1.–5. oktober 2021

Vesolje 20.–24. oktober 2021

Tovarne prihodnosti in razvoj materialov 21.–25. november 2021

Ženske v managementu 5.–10.december 2021

Digitalizacija in umetna inteligenca 12.–16. december 2021

Potovanja, povezovanje in mobilnost 9.–12. januar 2022

Trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les 16.–20. januar 2022

Zdravje in dobro počutje 25.–29. januar 2022

Next generation 6.–9. februar 2022

Investicijska konferenca 6.–9. februar 2022

Prehrana in kmetijstvo 13.–17. februar 2022

Aktivnost Trajanje Strošek (brez DDV) Vavčer SPS za MSP
maks. delež subvencije, maks./min višina subvencija 
v EUR

Gospodarske delegacije 4 dni ~ 1.455 EUR Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
60%, 300 EUR / 3.000 EUR

Podjetniški paket – B2C 7 dni 5.000 EUR Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 
60%, 300 EUR / 3.000 EUR

Poslovni paket – B2B 7 dni 10.000 EUR Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 
60%, 300 EUR / 6.000 EUR

MSP, ki ustrezajo 
kriterijem za 

vnovčenje vavčerja 
za udeležbo v 
gospodarskih 
delegacijah v 

tujino, si lahko 
zagotovijo možnost 

sofinanciranja 
stroškov.

Mala in srednje velika podjetja, ki ustrezajo 
kriterijem za vnovčenje vavčerja za udeležbo v 
gospodarskih delegacijah v tujino, pa si z udeležbo v 
skupinskem obisku delegacije lahko zagotovijo mož-
nost sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe v 
gospodarskih delegacijah v tujino, ki obsegajo stroške 
kotizacij, prevozov, nočitev, B2B srečanj, do največ 
3.000 EUR. 

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s 
strani MSP (v okviru posamezne delegacije), in sicer 
za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposle-
nega v podjetju. Minimalna višina subvencije je 300,00 
EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Gospodarska zbornica Slovenije je kot partner pri 
izvedbi slovenskih gospodarskih delegacij na Expo 
2020 Dubaj koordinator za naslednja področja:
• Tovarne prihodnosti in razvoj materialov, 21.–25. 

november 2021,
• Digitalizacija in umetna inteligenca, 12.–16. 

december 2021,
• Prehrana in kmetijstvo, 13.–17. februar 2022.

Kontakt za vse dodatne informacije glede možnostih 
sodelovanja v zgoraj omenjenih delegacijah je Nataša 
Turk, namestnica direktorja, Center za medna-
rodno poslovanje, GZS, T: 01 58 98 152, E: natasa.
turk@gzs.si.

Kontakt za informacije o možnostih sodelovanja 
slovenskih podjetij na Expu 2020 na javni agenciji 
SPIRIT Slovenija je Saša Leban, vodja poslovnega 
programa na projektu Slovenija na Expu, T: 059 089 
512, E: sasa.leban@spiritslovenia.si gg

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO

, d. d.


