
     
 

         

 

[Vnesite besedilo] 

 

 
 

Podatki o projektu  
»SICAM 2021 – INTERNATIONAL EXHIBITION OF COMPONENTS AND ACCESSORIES FOR FURNITURE 

INDUSTRY«,  
V OBDOBJU OD 12.10.2021 DO 15.10.2021, Pordenone, Italija  

  

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini v letih 2019-2022«. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Aktivna povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si 
 

Št.pogodbe:  

Naziv javnega razpisa: 

IND-SEJ 2019-2022/801/2021 

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 

  

Namen, cilj in predmet javnega razpisa  

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve 

izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno 

konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. 

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast 

čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za 

MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi 

okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanje možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi 

partnerji. 

 Kratek opis projekta in glavni cilj projekta 

Na mednarodnem sejmu polizdelkov, komponent in dodatkov za pohištveno industrijo SICAM 2021 predstavljamo naše produkte, ki imajo v 

pohištveni industriji dodano vrednost in so zanimivi za trg. Produkti, ki so še posebej zanimivi so: 

- ABS in PP robni trakovi, 

- regulirne pohištvene noge, 

- različni profili in kuhinjska podnožja, 

- zaključne letve pulta, 

- obešalni mehanizmi visečih elementov, 

- nosilci polic,  

- kotniki, kotniki s pokrovom. 

Glavni cilj projekta je olajšanje vstopa podjetja na tuje trge, posledično se bo še povečala prepoznavnost podjetja in izdelkov oziroma ustvarjen 

prihodek na tujih trgih. 

    

 

 

Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu:                                               7.268,85 € 

Operacija se izvaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.  

 

http://www.eu-skladi.si/

