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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

Výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a
start-upov na stránku platformy AGORIZE, ktorá sústreďuje výzvy medzinárodných skupín,
organizátorov veľtrhov či súťaží. Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na
realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora,
účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i. Aktuálne prebieha napr. výzva OCP Group na
využívanie digitálnych dát, skupiny EDF na riešenia elektrickej mobility, Komory francúzskych
audítorov (CNCC) na kontrolu/audit informačných systémov a firemných dát skupiny Airbus –
„Airbus GEO Challenge“ na tému „Ako vytvoriť pridanú hodnotu pre nové podniky, primárne
založené na satelitných údajoch spoločnosti Airbus?“, či SLINGSHOT 2019.
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 v 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.

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
Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií o rozvojovej spolupráci, slovenskom
predsedníctve OECD a odpočte stratégie vonkajších ekonomických vzťahov
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa včera (12. júna 2019) na pôde Ministerstva
hospodárstva SR zúčastnil na prvom tohtoročnom rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Zasadnutie
viedol minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorý je spoločne so šéfom slovenskej diplomacie spolupredsedom Rady.
„Zvýšenie zapájania slovenských podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce patrí medzi priority rezortu
diplomacie,“ uviedol M. Lajčák. Spolu s mobilizáciou zdrojov súkromného sektora je podľa neho zapájanie podnikateľov
dôležitým predpokladom úspešnosti a zabezpečenia udržateľnosti rozvojových aktivít. Preto bola téma zaradená na
rokovanie Rady v minulom roku a zostala jej prioritou aj v roku 2019. Osobitný dôraz na zapájanie súkromného sektora
kladie aj hodnotiaca správa Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorý minulý rok vyhodnotil slovenský systém rozvojovej
spolupráce SR. Jedným z hlavných odporúčaní je navýšiť zdroje určené na oficiálnu rozvojovú spoluprácu. Navýšenie
rozpočtu znásobí pozitívny efekt poskytovania rozvojovej spolupráce a možnosti prieniku slovenských subjektov na
zahraničné trhy. Rada vzala na vedomie informáciu o predsedníctve SR na zasadnutí OECD na ministerskej úrovni..
„Slovenské predsedníctvo v OECD je hodnotené ako mimoriadne úspešné,“ zdôraznil obaja predsedovia Rady.
Členovia Rady diskutovali o plnení opatrení na podporu implementácie Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR
na obdobie 2014 – 2020, ktorú predložil na rokovanie Rady rezort hospodárstva. Na návrh zamestnávateľov prebehla
rozsiahla diskusia k materiálu: „Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v SR.“
Zamestnávatelia poukázali, že stav výskumu, vývoja a inovácií je neuspokojivý a bez jeho zmien nie je možné dosiahnuť
rozvoj Slovenska do budúcnosti. Členovia Rady sa uzniesli, že podporia na rokovaní vlády návrhy opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti.
Štvrtý samit prezidentov Iniciatívy Trojmoria v Ľubľane
Výsledkom samitu v Slovinsku je ohlásené vytvorenie Investičného fondu Trojmoria, ktorý prisľúbila podporiť aj Európska
investičná banka. Na samite rezonovalo, že iniciatíva Trojmoria je komplementárnou inciatívou EÚ, ktorá pomôže posilniť
ekonomický rast, kohéziu a predchádzať regionálnym rozdielom, čo bude prospešné pre celú EÚ a je zároveň platformou
pre posilnenie transatlantických vzťahov. US minister pre energetiku R. Perry podporil vytvorenie energetickej únie EÚ,
vyjadril sa proti NS2, ktorý oslabí energetickú bezpečnosť EÚ a suverenitu krajín, najmä Ukrajiny. Uviedol, že sa USA
stali hlavným producentom LNG, do roku 2020 sa zvýši ťažba na úroveň 112 mil. m3 za deň (z dnešných 57 mil. m3), čo
môže byť benefitom pre priateľov a spojencov.
Srbsko podpíše Dohodu o voľnom obchode s Euroázijskou ekonomickou úniou (EEU)
Minister obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií R. Ljajic informoval, že k podpisu Dohody o voľnom obchode medzi
Srbskom a EEU dôjde 1. októbra tohto roku v Soči. Právno-technická úprava textu dohody bude ukončená do konca júna.
Uvedená dohoda umožní Srbsku prístup na trh so 180 mil. spotrebiteľmi.
SEAT predstavil svoj prvý elektromobil
Elektromobil Seat Mii s dojazdom 260 km a kapacitou nabitia batérie do hodiny sa bude vyrábať v závode VW v Bratislave.
Na trh bude uvedený koncom t.r.. Zdroj: El país
V súlade s návrhom prezidenta Ukrajiny môže byť reforma trhu s elektrickou energiou posunutá o jeden rok
Prezident Ukrajiny V. Zelenskyj podporuje zákon „O trhu s elektrickou energiou“, ktorého úlohou je liberalizácia trhu
a zavedenie konkurencie medzi zástupcami energetického sektora. V návrhu zákona, ktorý predložil prezident V.
Zelenskyj Najvyššej rade Ukrajiny, však odporúča spustenie liberalizovaného modelu trhu s elektrinou od 1. júla 2020
(pôvodne sa plánovalo zavedenie k 1.7.2019). Zdroj: epravda.com.ua
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

