
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

JR Krepitev blagovnih znamk na tujih trgih preko 
Showroomov v tujini 

 
Sofinanciranje krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. 
Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj 
meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov in storitev, zaščitenih z registrirano 
blagovno znamko, ki služi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. 
 
Ciljna skupina oziroma upravičenci:  
MSP-ji, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tujem trgu oziroma širiti 
obstoječe dejavnosti na tujem trgu. 
 
Prednost imajo podjetja, ki: 

 izberejo tuji trg, kjer je bila velika gospodarska rast med l. 2015 in 2018; 
 imajo dobro bonitetno oceno; 
 imajo velik delež izvoza; 
 lastništvo več blagovnih znamk (nujno vsaj ena). 

 
Rok za oddajo vlog: 30. 9. 2020 
 
 
Minimalna višina subvencije je 30.000 EUR, maksimalna višina subvencije 
100.000 EUR, 75% sofinanciranje. 
 

Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih: 

a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini. 

b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu (za potrebe 

promocije in marketinga nasploh). 

 
Upravičeni stroški: 

Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve 

razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta 

predstavitve  in stroški opreme. 

Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, 

namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca; 
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 priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v 

tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali 

nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, 

predstavitveni filmi, itd.); 

 storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., 

neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca; 

 ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu 

trgu; 

 prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko 

upravičenca); 

 svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko 

upravičenca; 

 storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, 

informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca. 

Pogoji za prijavitelja: 
a) Sedež prijavitelja je v vzhodni kohezijski regiji. 
b) Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe v času zadnjega obračunskega 

obdobja oziroma l. 2019. 
c) Prijavitelj je lastnik vsaj ene registrirane blagovne znamke. 
d) Prijavitelj ne krši pravila "de minimis" (do 200k subvencije v zadnjih 3 letih). 
e) Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo 

v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. Velikost 
prijavitelja se določa v skladu z določili Priloge I Uredbe 651/2014/EU. 

 
Pogoji za operacijo: 

a) Operacija se ne sme izvajati pred oddajo vloge in lahko traja le 12 
mesecev.  

b) Operacija se uvršča med področja S4. 
c) Prijavitelj ima zagotovljena sredstva za zaprto finančno konstrukcijo. 
d) Prijavitelj se lahko prijavi le z eno vlogo ter prijavlja le eno operacijo. 
e) Prijavitelj bo moral v okviru operacije izvesti oba sklopa. 
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