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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

Research & Innovation Days
Práve bola spustená registrácia na veľké celoeurópske podujatie s názvom „Research & Innovation
Days", ktoré sa uskutoční 24. – 26. septembra 2019 v Bruseli. Podujatie je kľúčovou aktivitou v
rámci strategického plánovania nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.
Na podujatí bude bližšie predstavená strategická agenda, priority a ciele jednotlivých výskumnoinovačných opatrení, rozdelených podľa pilierov, klastrov a ďalších oblastí budúceho rámcového
programu, čo je dôležité poznať pri príprave úspešného projektového návrhu. Nepremeškajte preto
túto jedinečnú príležitosť a registrujte sa (bezplatne) ešte dnes.
BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov

MZVEZ SR na svojej web stránke zverejnilo informačnú platformu k brexitu. Cieľom je poskytnúť v
jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť
im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej odchodom Veľkej
Británie z EÚ.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti
Obstarávanie expertov pre projekt Rail Baltica
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do projektu
Rail Baltica. Projekt Rail Baltica plánuje obstarať odborné služby expertov vo viacerých oblastiach.
Plánovaná dĺžka kontraktu je do 4 rokov.
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.

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?

Slovensko britským investorom predstavilo svoj inovačný potenciál
Veľvyslanectvo Slovenska v Londýne sa 12. júna 2019 aktívne zúčastnilo 3. ročníka
stredoeurópskeho investičného fóra v UK organizovanom 11 krajinami strednej a východnej
Európy pod záštitou Poľska. Podujatie pod názvom „Investing in Innovation“, ktoré sa konalo v
londýnskom City, bolo určené pre britských investorov, podnikateľov, bankové a finančné
inštitúcie. V paneli venovanom digitalizácii, informatizácii a energetike prezentoval Karl Farrow
na príklade spoločnosti GA Drilling (vyvíja revolučnú technológiu hlbinného vŕtania) silný inovačný
potenciál slovenského priemyslu.
Slovensko ako turistická destinácia na Beijing International Tourism Expo 2019
Peking sa stal 18. – 20. júna 2019 dejiskom medzinárodného popredného turistického veľtrhu v
severnej Číne Beijing International Tourism Expo 2019, ktorého sa zúčastnila široká laická a
odborná verejnosť. Na pekinskom turistickom veľtrhu malo svoj národný stánok i Slovensko,
ktorého účasť bola realizovaná v rámci projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR.
Návštevníci sa na veľtrhu Beijing International Tourism Expo 2019 v slovenskom stánku od
zástupcov ambasády mohli dozvedieť viac o Slovensku

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

Prvé výročie vlakového spojenia medzi prístavmi Antverpy a Bratislava
Intermodálne vlakové spojenie medzi Prístavom Antverpy (Main Hub) a Prístavom Bratislava
(terminál SPaP a.s.) má za sebou prvý úspešný rok fungovania. Dva krát týždenne majú zákazníci
možnosť využiť uvedené vlakové spojenie. Odchod z SPaP a.s. je vždy v utorok a piatok.
Okrem prepravy ISO kontajnerov je možné po dohode s dopravcom prepravovať aj výmenné
nadstavby a intermodálne návesy.
Technotex 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní 8. ročníka podujatia „Technotex 2019“, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. – 31. augusta 2019
v Bombaji. Cieľom podujatia je vytvoriť platformu pre komunikáciu medzi vysokými predstaviteľmi,
výskumno-vývojovými centrami, výrobcami ako aj distribútormi pôsobiacimi v textilnom priemysle,
aby priniesli nové inovatívne riešenia a zároveň identifikovali nové podnikateľské príležitosti v
odvetví. Zameranie výstavy je na všetky druhy textílií využiteľných v automobilovom,
zdravotníckom, chemickom, potravinárskom priemysle, ktoré môžu byť využité na baliarenské,
športové, ochranné a obranné, výrobné, vojenské, filtračné alebo poľnohospodárske účely.
Výstava Riga Food
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti podnikateľov
na Výstave Riga Food, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 7. septembra 2019 v Rige. Riga Food je
každoročne najväčšou a najdôležitejšou výstavou v oblasti gastronómie v Pobaltí. V roku 2019 sa
uskutoční už jej 24. ročník. Riga Food každoročne poskytuje slovenským podnikateľom možnosť
získať nové obchodné kontakty a osobné vzťahy s potencionálnymi zákazníkmi, vytvára
príležitosti pre prieskum trhu a podporuje ďalší rozvoj podnikania.

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.
Medzinárodné čiernomorské dopravné fórum „TRANS EXPO ODESSA 2019“
sa uskutoční v dňoch 18. – 20. septembra 2019 v Odese. V rámci fóra sa uskutočnia 4.
medzinárodné špecializované výstavy: „TransUkrajine 2019“, „Trans Rail Ukrajine 2019“, „MHD
2019“, „Odesa 2019“ a taktiež 22. ročník medzinárodnej konferencie „Rozvoj dopravného systému
na Ukrajine: výzvy a perspektívy“. Program a informácie o fóre sú uvedené na webovej stránke:
http://trans-expo-odessa.com/.
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.
ENRICH in China – Annual Funding Forum 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu si dovoľuje informovať podnikateľskú a akademickú verejnosť o
príležitosti účasti na fóre Enrich in China – Annual Funding Forum 2019, ktoré ponúka informácie
o príležitostiach financovania v akademickej a obchodnej oblasti v rámci spolupráce Európy a
Číny. Široká komunita ENRICH in China ponúka informácie o aktuálnych trendoch v týchto
oblastiach a dáva členom možnosť profitovať z dostupných obchodných možností. Podujatie sa
uskutoční 2. októbra 2019 v Bruseli.
"Expo Mongolia 2019"
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o pripravovanej
účasti Slovenska a možnej participácie slovenských firiem a organizácií na medzinárodnom
veľtrhu ‘Expo Mongolia 2019 the 7th International Multi Sector Mining Trade Fair and Conference‘
v Ulanbátare 9. – 11. októbra 2019.
V rámci projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR zabezpečí národný stánok, v
ktorom poskytne možnosť slovenským podnikateľským subjektom zúčastniť sa Expo Mongolia
2019.
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.
Smart City Expo World Congress (Barcelona, 19. – 21.11.2019)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní ďalšieho kola
svetového kongresu Smart City Expo, ktoré sa bude konať v Barcelone v dňoch 19. – 21.
novembra 2019. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť samospráv, podnikateľov a inovátorov na
konanie ďalšieho podujatia z cyklu svetového kongresu Smart City Expo – najvýznamnejšej
inovačnej platformy zameranej na rozvoj inteligentných miest.
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.

Výstava turizmu Balttour
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti podnikateľov na
Výstave turizmu Balttour, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. januára – 2. februára 2020 v Rige v
Lotyšsku. Balttour je každoročne najväčšou a najdôležitejšou výstavou v oblasti cestovného ruchu
v Pobaltí. Podujatie je predovšetkým zamerané na cestovné kancelárie, podnikateľov v oblasti
cestovného ruchu, turistické informačné centrá a zástupcov štátov, ktorí sa podieľajú na tvorbe
politík v oblasti cestovného ruchu.

Aktuality

Dohoda v obchodných rokovaniach Mercosur
Dnes o 20:00 hod. Európska komisia (komisárka Malmstrom a komisár Hogan) na spoločnej tlačovej konferencii s
ministrami Mercosuru ohlásila dosiahnutie dohody v obchodných rokovaniach. Bude to najväčšia obchodná dohoda EÚ.
Vytvorí zónu voľného obchodu 770 mil. spotrebiteľov a predpokladaná úspora na cle pre spoločnosti EÚ by mala byť 4
mld. EUR ročne (po uplynutí prechodných období), čo je 4 krát viac ako v prípade doposiaľ najväčšej obchodnej dohody
EÚ s Japonskom. EÚ je prvým zoskupením, ktorý uzatvorí obchodnú dohodu s Mercosurom, čo exportérom EÚ poskytne
významné konkurenčné výhody na tomto vysoko chránenom trhu. Napr. clá Mercosuru na automobily dosahujú 35%, na
produkty strojárstva 14-20%. Dohoda obsahuje potvrdenie Parížskej dohody vo forme záväzku efektívne ju
implementovať. Dovozy citlivých agri produktov ako hovädzie mäso, etanol, hydina alebo cukor budú obmedzené výškou
colných kvót, ktoré budú zavádzané postupne. Komisár Hogan ohlásil kvótu na hovädzie mäso vo výške 99 tis. ton, na
cukor a hydinu 180 tis. ton (zavedená počas 5 rokov). Producenti EÚ by mali mať podľa komisára Hogana mať dostatočný
čas na prispôsobenie sa a v prípade narušení trhu avizoval podpory pre farmárov. Navyše bol dohodnutý ochranný
mechanizmus v prípade prudkého nárastu vývozov. Agri produkty Mercosuru budú musieť spĺňať prísne SPS štandardy
EÚ. Dohoda bude chrániť 357 zemepisných označení EÚ. Dosiahnutie dohody je významným odkazom v súčasnom
kontexte protekcionistických tendencií, tiež s ohľadom na prebiehajúci samit G20 v Osake. Dohodu sa podarilo dosiahnuť
po 20 rokoch rokovaní. Obchodná dohoda bude súčasťou širšej Asociačnej dohody. Detaily dohody nie sú zatiaľ známe
a jej hlavné parametre by mali byť zverejnené počas víkendu. Text tlačového vyhlásenia tu: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-19-3396_en.htm
Mimoriadny úspech slovenskej biotech spoločnosti v Nórsku
Prijatie SK inovatívnej biotechnologickej spoločnosti MultiplexDX pod vedením Pavla Čekana PhD za člena prestížneho
Oslo Cancer Cluster (OCC) znamená pre SK získanie priameho prístupu k svetovej špičke onkologického výskumu a pre
pacientov väčšiu nádej. MultiplexDX je prvou biotech firmou z krajín SVE, ktorej sa dostalo pocty byť členom OCC
(nezisková organizácia združujúca viac ako 90 svetových inštitúcií a spoločností zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom
diagnostiky a liečby rakoviny).
Slávnostné otvorenie závodu firmy Gestamp v Lužiankach pri Nitre
Za prítomnosti jedného z majiteľov a prezidenta firmy Gestamp Automoción F. Riberasa bude 27.6. inaugurovaný jej
slovenský závod v Lužiankach pri Nitre. Gestamp patrí medzi popredných globálnych vývojárov a výrobcov komponentov
pre automobilový priemysel. V súčasnosti má viac ako stovku tovární v 22 krajinách sveta. V tomto roku okrem SK otvoril
nové závody aj v US, MX a MA.
Nový online nástroj Európskej investičnej banky pomôže ľahšie získať úvery v oblasti energetickej efektívnosti
EIB sprístupnila nový, tzv. Energy Efficiency Quick Estimator, ktorého účelom je uľahčenie procesu získavania bankových
úverov pre jednotlivcov aj spoločnosti v oblasti energetickej efektívnosti. Zdroj: www.eob.org
Facebook bude mať budúci rok vlastnú kryptomenu Libra
Libra bude naviazaná na dolár a peňaženka na ňu bude mať názov Calibra. Facebook nebude mať výlučnú kontrolu and
Librou, bude jedným z jej rovnocenných zakladajúcich členov, medzi ktorých patrí napr. Mastercard, Visa, Uber či Spotify.
Každý z členov vložil do projektu minimálne 10 mil. USD.
Tender na predaj časti akcií Medzinárodného letiska v Aténach.
Privatizačný fond vyhlásil tender na predaj 30% akcií Aténskeho medzinárodného letiska (AIA)
Termín na prihlásenie do tendra je 30. septembra 2019.
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

