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SREDSTVA

Analiza črpanja



MEDNARODNI SEJMI

Namen: Uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju 
MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Stanje: V letu 2017 objavljena 2 javna razpisa iz kohezijskih sredstev, prvi za 
sejemske nastope v letu 2017, drugi v 2018



MEDNARODNI SEJMI

DRUGI RAZPIS
Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini - 2018«

Objava: november 2017 (II. rok za oddajo vlog 15. 5. 2018.)

Upravičeni stroški:* standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe 
na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X ;

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)
Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna 
pa 120 m2.

Višina sofinanciranja: 60% fiksni del, 40% variabilni del

Višina sredstev: 1.900.000,00 EUR



TRŽNE RAZISKAVE

Namen: S sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki 
vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, 
olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižati vstopne 
stroške.

Upravičeni stroški:  sofinancira se tržna raziskava

Višina sofinanciranja: 50% oz max 4.500 eur. 

Višina sredstev: 500.000,00 EUR (68% V, 32% Z)

Stanje: V letu 2016 objavljena dvoletni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih 
trgih v letih 2016 in 2017

Zaprt.



Tema 2: AKTUALNI RAZPISI MGRT NA PODROČJU INTERNACIONALIZACIJE 

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Namen: S sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih 
standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje 
poslovanje na tujih trgih, dvigniti kakovost poslovanja oz. izdelkov in povečati možnosti pri 
vstopu na nove tuje trge.

Upravičeni stroški:  stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, 
ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

Višina sofinanciranja: 60% oz max 10.000 eur. 

Višina sredstev: 300.000,00 EUR, (68% V, 32% Z)

Stanje: V letu 2017 objavljen javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov 
po mednarodnih standardih v letu 2017



MEDNARODNI POSLOVNI DOGODKI

Namen: Preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih 
dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev 
mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in 
poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije 
podjetij.

Upravičeni stroški: - stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku; 
- stroški službene poti.

Višina sofinanciranja: 60% oz od 3.000 do 8.000 eur. 

Višina sredstev: 500.000,00 EUR, (68% V, 32% Z)

Stanje: V letu 2017 objavljen javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih 
standardih v letu 2017



JAVNI POZIV „INTERNACIONALIZACIJA“

Namen: 

- podpora MSP pri izdelavi tržnih raziskav tujih trgov in/ali 
- podpora MSP pri aktivni udeležbi podjetij na mednarodnih forumih v tujini in/ali
- podpora MSP pri pridobivanju certifikatov kakovosti.

Objava: april-maj 2018 

Trajanje: 2018-2019

Upravičeni stroški: shema de minimis. Upravičeni stroški opredeljeni glede na tri 
sklope. Sklop A – tržne raziskave, sklop B – mednarodni forumi, sklop C – certifikati 
kakovosti. 

Višina sofinanciranja: do 70 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 9.999,00 EUR na poziv (ZPOP-1)

Višina sredstev v obdobju 2018-2019: 700.000 EUR



JAVNI POZIV „INTERNACIONALIZACIJA“

ZAKAJ POZIV?

Zahteva po poenostavitvi administracije. Pri majhnih zneskih stroški 
administriranja presegajo koristi.

Zahteva po pospešitvi postopkov. 

Poziv nima „meril“. 

Do sofinanciranja so upravičene vloge, ki kot POPOLNE pridejo prej, in sicer 
a.) do porabe sredstev, če je poziv odprt, ali b.) do roka za oddajo vlog, če 
ima poziv rok za odpiranje vlog. 



MEDNARODNI SEJMI – JR

Namen: Preko predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih 
sejmih v tujini v letih 2019-2023 okrepiti mednarodno konkurenčnost MSP.

Objava: predvidoma novembra 2018

Trajanje: 2019-2023

Višina razpisanih sredstev: 5.521.708,00 EUR (nepovratni viri)

Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu
Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 EUR + 65,2 EUR/m2 ( 5-120 m2 )

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti predvidoma 700 MSP



HVALA ZA POZORNOST


