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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom dňa 19. júna 2019 v Nitre
Nitrianska regionálna komora SOPK a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
si Vás dovoľujú pozvať na Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom dňa
19. júna 2019 od 10:00 – 12:00 hod., ktorý sa bude konať v Agroinštitúte Nitra – prednáškovej sále
Štúdio.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti
Obchodná misia do Skopje
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje v Severnom
Macedónsku v termíne 16. – 19. júna 2019. Spoluorganizátormi misie sú Obchodná a priemyselná
komora Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a honorárny konzul SR v Skopje.
Kooperačné rokovania KONTAKT-KONTRAKT počas MSV 2019 v Brne
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní "KONTAKT-KONTRAKT" organizovaných ako sprievodné podujatie na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Brne dňoch 7. – 9. októbra 2019.
Kooperačná rokovania počas EMO 2019 v Hannoveri
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní na EMO Hannover v Nemecku, v termíne 16. – 20. septembra 2019. EMO
Hannover je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka
možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov.
Obchodovanie na elektronickej platforme Jingdong
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pripravil základné informácie o registrácii na platforme
Jingdong. Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším
hráčom na poli elektronického obchodu v Číne.
Výzva European Network of Research and Innovation v Číne
Podávanie nových prihlášok do výskumných a podnikateľských sietí, ktoré sú súčasťou komunity
ENRICH in China prebieha online a končí 28. júna 2019. Členstvo je určené pre podnikateľov a
záujemcov o oblasť výskumu, technológií a inovácií.
Tender – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na vybudovanie
obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia vo Francúzsku.
Výberové konanie bude pozostávať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa
uzavrie 26. júla 2019.
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Boli ste tam?
Slovenskí diplomati pomáhajú startupom z krajín V4 presadiť sa v Holandsku
Slovenské veľvyslanectvo v Holandsku zorganizovalo 28. mája 2019 tretí ročník prezentácie
startupových projektov z krajín V4 v Holandsku. Podujatie s názvom "V4 Startups in the
Netherlands 2019" sa konalo v rámci predsedníctva SR vo V4. Na akcii, ktorá prilákala viac ako
100 prominentných hostí vrátane investorov, diplomatov a predstaviteľov holandskej štátnej
správy, bola zaznamenaná rekordná účasť 23 inovatívnych startupov zo sektora informačných a
komunikačných technológií zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a prvýkrát aj z
Holandska. Cieľom podujatia bolo uľahčiť prístup slovenským a stredoeurópskym talentom k
zahraničnému kapitálu.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie
Automotive Manufacturing Meetings
Zastupiteľský úrad SR v Madride pozýva odbornú verejnosť na medzinárodný veľtrh dodávateľov
pre sektor automobilového priemyslu Automotive Manufacturing Meetings, ktorý sa uskutoční v
Madride v dňoch 26. – 27. júna 2019.
Konferencia Medzivládneho výboru cestárov SNŠ
sa uskutoční dňa 24. júna 2019 v Bratislave, hotel Tatra. Organizuje ju Slovenská obchodná a
priemyselná komora v spolupráci s firmou Betamont zo Zvolena. Konferencia je súčasťou
medzinárodnej motoristickej jazdy po cestách Moldavska a strednej Európy.
Akcelerátor v Poľsku aj pre slovenské start-upy
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (Foundation for Technology Entrepreneurship)
spoluprácuje so svetovo renomovaným Massachusetts Institute of Technology. Jej hlavným
cieľom je pomáhať technologickým start-upom z regiónu strednej a východnej Európy.
Záujemcovia zo Slovenska sa môžu prihlásiť do 30. júna 2019.
V. ročník Ľvovského ekologického fóra
sa uskutoční 12. – 13. septembra 2019 v meste Ľvov. Fórum je významným podujatím na
Ukrajine v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi, spracovania a triedenia odpadov, v
automatizácii technologických procesov a v prijímaní nových ekologických riešení.

2019 Abuja International Trade Fair
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní podujatia „2019 Abuja International Trade Fair“, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 29.
septembra 2019 v Abuja International Trade & Convention Centre, Abuja, Nigeria. Medzinárodný
veľtrh Abuja poskytuje jednu z najväčších obchodných platforiem pre medzinárodných a domácich
vystavovateľov na podporu nových produktových radov, prístup na nové trhy, budovanie nových
obchodných vzťahov, predvádzanie nových produktov, pochopenie trendu vývoja a komunikáciu
s dodávateľmi, vládou a konečnými užívateľmi.
India - Europe 29 Business Forum 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní 5. ročníka „India - Europe 29 Business Forum“, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. – 21.
novembra 2019 v Dillí, India. Hlavnými témami podujatia sú umelá inteligencia, IT technológie,
farmaceutický priemysel, obnoviteľné zdroje energie a „Smart cities“ vrátane mestskej hromadnej
dopravy.
Tirana International Fair
Zastupiteľský úrad SR v Tirane pozýva na 26. ročník medzinárodného veľtrhu, zameraného na
odvetvia strojárstva, stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva a
marketingu. Veľtrh sa koná 21. – 24. novembra 2019 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane.

Aktuality

Slovenský týždeň v Srbsku
Dňa 30. mája 2019 sa uskutočnila oficiálna návšteva PV SR P. Pellegriniho v Srbsku, v rámci ktorej bola podpísaná
dohoda o úhrade tzv. clearingového dlhu zo strany RS. Predsedovia oboch vlád A. Brnabić a P. Pellegrini otvorili SrbskoSlovenské podnikateľské fórum v belehradskom Vedecko-technologickom parku, ktorého sa zúčastnilo približne 40
slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Návšteve predchádzalo 9. zasadnutie Medzivládnej komisie pre
hospodársku spoluprácu medzi RS a SR, ktoré viedli minister hospodárstva P. Žiga a minister inovácií RS N. Popović.
Workshop V4 zameraný na bezpečnosť v energetike
Dňa 4. júna 2019 sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný expertný workshop krajín V4 zameraný na bezpečnosť
v elektroenergetike. Workshop zorganizovalo MH SR, ktoré okrem partnerov V4 v energetike prizvalo za okrúhly stôl
zástupcov z prenosových sústav krajín V4 a zástupcov z energetických agentúr OECD, IEA a NEA, ktorí prezentovali
zistenia štúdie IEA/NEA zameranej na jadrovú energiu (Nuclear Power in a Clean Energy System). Štúdia bola minulý
týždeň vydaná v Kanade.

Francúzsko zavádza od roku 2023 zákaz likvidácie nepredaného tovaru
Predseda vlády Francúzska E. Philippe spolu so ŠTAT MEST FR B. Poirson oznámil zákaz likvidácie nepradeného
oblečenia, elektronických zariadení a hygienických alebo kozmetických produktov, ktorý vstúpi do účinnosti v r. 2023.
Celosvetovo jedinečné pravidlo bude súčasťou návrhu o obehovom hospodárstve, ktorý bude predstavený v júli 2019.
Ročne sa vyhodí alebo zlikviduje nepotravinový tovar v hodnote 650 mil. EUR. Od r. 2023 bude musieť byť nepredaný
tovar buď darovaný alebo recyklovaný. Zdroj: Le Figaro

Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

