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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

 

INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 1. ROK (18.8.2016 ) 

 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu 
RS, št. 47/2016 z dne 1.7.2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017. 
 
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in 
sicer: 
 

Sredstva/Leto 2016 2017 

SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija 170.000,00 EUR 170.000,00 EUR 

SKLOP B – Zahodna kohezijska regija 80.000,00 EUR 80.000,00 EUR 

SKUPAJ 250.000,00 EUR 250.000,00 EUR 

 
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. 
 
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
 
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2016 in 2017. Predvideno sofinanciranje v letu 2016 ne bo višje od 250.000,00 EUR in v letu 
2017 ne bo višje od 250.000,00 EUR. 
 
V skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015) znaša intenzivnost 
pomoči do 50 % upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči  
4.500,00 EUR na posamezno operacijo. 

 
 
INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 1. ROK (18.8.2016 );  SKLOP A – VZHODNA KOHEZIJSKA 
REGIJA 
 
 

 Zap. Št.  Upravičenec Naziv operacije 
Znesek javnih virov 

financiranja operacije (EUR) 

1 
AD VITA, podjetje za trgovino, 
posredništvo, gostinstvo, turizem, 
storitve in komunikacije, d.o.o. 

Tržna raziskava - Srbija 4.500,00 

2 
BOKRI razvoj, proizvodnja in marketing 
d.o.o.  

Raziskava madžarskega trga za iskanje novih 
priložnosti na področju tehnične plastike ter 
produktov iz biorazgradljive plastike 

2.000,00 

3 
CHIPOLO, Raziskave in razvoj na 
področju elektronike, d.o.o. 

Analiza trga in ocena potenciala za vstop 
Chipolo na Kitajski trg 

4.500,00 

4 
DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA, 
razvojno proizvodni inženiring, d.o.o. 

Analiza možnosti prodora družbe Dafra kt 
d.o.o. kot direktnega razvojnega dobavitelja 
avtomobilski industriji 

4.500,00 

5 DULER proizvodnja in trgovina d.o.o.  Tržna raziskava Srbija - Duler d.o.o. 4.500,00 

6 
ECOM RUŠE, inženiring, proizvodnja, 
storitve in trgovina d.o.o. 

Širitev prodaje proizvodnjega podjetja na 
hrvaški trg 

4.500,00 

7 
EMA d.o.o - označevanje in sledljivost 
v industriji in logistiki 

Možnosti implementacije rešitve lueTraker VMS 
za nadzor ribiških plovil v Maleziji 

4.500,00 

8 GIPIN, izvedbeni inženiring, d.o.o. 
Analiza izvoznih priložnosti za GIPIN d.o.o. na 
hrvaškem trgu 

4.500,00 

9 

HOSEKRA proizvodnja, gradbeništvo, 
trgovina, posredništvo, projektiranje in 
druge storitve ter izdelava in montaža 
strešne kritine d.o.o. 

Raziskava trendov v turizmu s poudarkom na 
luksuznem turizmu oz. glampingu in potenciala 
za plasma luksuznih mobilnih bivalnikov in za 
nove glamping resorte v Belgiji  

4.500,00 
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10 
INTERA družba za informacijsko 
tehnologijo d.o.o. 

Tržna raziskava Hrvaška - INTERNA d.o.o. 4.500,00 

11 
INTERKORN semenarstvo in obnovljivi 
viri d.o.o. 

Analiza hrvaškega trga - Interkorn d.o.o. 4.500,00 

12 
Izdelovanje in popravilo glasbenih 
instumentov Anton Škrabl s.p. 

Raziskava možnosti prodaje novega izdelka - 
elektronske orgle- na novem tržišču 

4.500,00 

13 KNAPIČ, proizvodnja in storitve, d.o.o. 
Raziskava tržnega potenciala in analiza trga 
industrijskih nožev v Bolgariji 

4.500,00 

14 KOPUR proizvodnja in storitve d.o.o. Raziskava trga - Srbija 4.500,00 

15 LEK VETERINA d.o.o. Italija - nova priložnost 4.500,00 

16 
MAK prevozi in gradnje Marko Davorin 
Kokol s.p. 

Raziskava potreb po cestnem tovornem 
prometu v gradbenih in kovinsko predelovalnih 
podjetjih v Srbiji 

4.400,00 

17 
MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in 
sirarstvo, d.o.o. 

Analiza trga mlečnih izdelkov na trgu Bolgarije 
in priložnosti za prodajo izdelkov lastne 
blagovne znamke Mlekarne Celeia d.o.o. 

4.500,00 

18 
MOS servis, trgovina, storitve, 
inženiring d.o.o. 

Poslovne priložnosti v Nigeriji 4.500,00 

19 Nersal, družba za gradbeništvo, d.o.o. 
Analiza privlačnosti poslovnega trga za prodajo 
gradbenih storitev podjetja Nersal d.o.o. na 
Hrvaškem 

4.500,00 

20 PENCA, orodjarstvo-plastika, d.o.o. 
Analiza možnosti in zahtev za pričetek prodaje 
izdelkov avtomobilski industriji za družbo Penca 
d.o.o. 

4.500,00 

21 
PLASTIKA SKAZA, proizvodnja, 
trgovina, storitve, d.o.o.  

Ocena potenciala prodaje pametne posode za 
rastline na nemškem trgu 

4.500,00 

22 
Prevozi Maček, storitve, prevozi, 
trgovina d.o.o. 

Tržna raziskava potencialnega trga Velike 
Britanije na področju opravljanja mednarodnih 
prevozov 

4.500,00 

23 
RIKO RIBNICA d.o.o. Ribniška 
industrija kovinske opreme  

Raziskava trga Srbija - Riko Ribnica 4.500,00 

24 
ROTO GROUP, podjetje za predelavo 
in trženje d.o.o. 

Tržna raziskava silosov na trgu Bolgarije 4.325,00 

25 
ROTO podjetje za predelavo in trženje 
d.o.o. 

Tržna raziskava albanskega tržišča za 
rezervoarje 

4.500,00 

26 
ROTO Slovenija, podjetje za predelavo 
in trženje d.o.o. 

Tržna raziskava lovilcev olj v Braziliji 4.500,00 

27 Servis in zastopstvo Janez Pisnik s.p. 
Prodaja in servisiranje hidravličnih sistemov in 
cilindrov na novem trgu - Hrvaška 

4.500,00 

28 
SICO, Podjetje za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov d.o.o.  

Vstop na nemški trg 4.500,00 

29 
TERMO SHOP d.o.o., trgovina in 
inženiring za toplotno in hladilno 
tehniko  

Analiza tržnih priložnosti za prodajo nove 
toplotne črpalke termo+pro lastne blagovne 
znamke podjetja Trmo shop d.o.o. na trgu 
Avstrije 

4.500,00 

30 
TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, 
d.o.o. 

Ocena državnega tveganja Albanije in 
sektorska analiza premogovniške dejavnosti 

4.500,00 

31 
TIKO PRO, podjetniško svetovanje 
d.o.o. 

Raziskava in analiza trga v Srbiji 4.500,00 

32 
UNIFOREST proizvodnja, trgovina in 
storitve, d.o.o. 

Vstop na trg Finske 4.500,00 

      141.225,00 

 
 
Informativna vrednost preostalih razpisanih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo , ki bo na voljo za naslednji odpiranji je 170.000,00 
EUR. 
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INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 1. ROK (18.8.2016 );   SKLOP B – ZAHODNA KOHEZIJA REGIJA 
 

Zap. Št.  Upravičenec Naziv operacije 

Znesek javnih 
sredstev za 

financiranje operacije 
(EUR) 

1 
AGITO, razvoj programske opreme in 
svetovanje d.o.o. 

Tržna raziskava Nemčija 4.200,00 

2 
CREA plus, rešitve za varno 
poslovanje d.o.o. 

Analiza širitve podjetja na poljski trg s produktom PIF 
Pocket Guide 

4.500,00 

3 
Damatech, družba za tehnično trgovino 
in svetovanje, d.o.o.  

Identifizierung von Kunden und Marktpotnezial mit 
Erstkontakt im deutchen Markt fűr Industriemesser in der 
Metallindustrie 

4.500,00 

4 DUOL inženiring d.o.o. 
Raziskava tržnega potenciala postavitve napihljivih hal za 
pokritje nogometnih igrišč v Katarju 

4.500,00 

5 
GOSTOL-GOPAN Proizvodnja 
prehrambene opreme in opreme za 
kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica 

Analiza trga pekovske oprema - linij za peko kruha lastne 
blagovne znamke GOSTOL na trgu Savdske Arabije 

4.500,00 

6 
HALAL GUDA DONER KEBAP 
proizvodnja mesnih izdelkov, trgovina 
in posredništvo d.o.o.  

Prodaja novih izdelkov »Halah« na Hrvaškem trgu 4.500,00 

7 
INCOM Proizvodno trgovsko podjetje 
d.o.o. Ajdovščina 

Širitev inovativinih proizvodov in znamke Leone na tuje 
trge 

4.500,00 

8 
KLANČAR ŽERJAVI, najem, prodaja in 
servis gradbene opreme, d.o.o. 

Tržna raziskava Hrvaška  - Klančar žerjavi d.o.o. 4.500,00 

9 
MAPRO, podjetje za marketing, 
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žiri  

Tržna raziskava - Srbija 4.500,00 

10 MARAND Inženiring d.o.o. Helthcare Informatics in France 4.500,00 

11 
OPTIPRINT, storitve in svetovanje, 
d.o.o. 

Izvedba tržne raziskave možnosti vstopa podjetja Optiprint 
na makedonski trg 

4.500,00 

12 
Proizvodnja in prodaja SG TRAKOVI 
d.o.o. 

Iskanje podpornih projektov za primer gradnje letališč v 
državi Senegal za področje transporta in pogona 

4.500,00 

13 REPLIKA, napredne rešitve, d.o.o. 
Market analysis: Tax representation and legal consulting 
in Switzerland 

4.500,00 

14 
SIBO G. Razvoj in proizvodnja 
embalaže, d.o.o. 

Raziskava in analiza trga za oljni zamašek 4.500,00 

15 
SOLVERA LYNX nove tehnologije za 
energetiko d.d.  

Raziskava belgijskega trga rešitev za doseganje 
energetske učinkovitosti 

4.500,00 

16 
TPS IMP Toplotni prenosniki - 
investicije, montaža, prodaja d.o.o. 

Iskanje poslovnih priložnosti v Gabonu 4.500,00 

17 ZKOTZ, družba za marketing, d.o.o. Raziskava trga ZDA za vstop novega produkta GINA 4.500,00 

      76.200,00 

 
Informativna vrednost preostalih razpisanih sredstev za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednji odpiranji je 80.000,00 
EUR. 

 


