02.09.2016 │35.týždeň

2/2020

7.2.2020

Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

POZVÁNKY

Seminár Export do rozvojových krajín s podporou Svetovej banky a EXIMBANKY SR
Daľšie zo série podujatí sa uskutoční 11. februára 2020 (10:00 - 15:00) v priestoroch Hotel Yasmin, Košice. V prípade
záujmu o účasť na workshopezašlite názov spoločnosti a mená účastníkov na press@eximbanka.sk . Podujatie je
určené pre manažérov a zástupcov podnikov, ktoré už exportujú, alebo uvažujú o možnostiach rozšírenia svojho biznisu
za hranice Slovenska. Seminár má dva bloky, prvý v anglickom jazyku. Zúčastnia sa ho aj zástupcovia Ministerstva
financií SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
BIZNIS RAŇAJKY Erasmus+ – Stážisti pre Váš biznis z európskych univerzít Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na biznis raňajky 11. februára 2020 v čase od 9:00-11:00 hod., v BC
Kerametal Bratislava, kde predstaví možnosti, ktoré program ERASMUS+ ponúka podnikateľom, jeho benefity, pravidlá,
spôsob a postup realizácie stáži študentov z európskych univerzít v slovenských firmách.
NSPA 3rd Industry Day Alliance Future Surveillance and Control (AFSC)
Direktoriát NATO pre verejné obstarávania pozýva záujemcov na tretí priemyselný deň projektu AFSC. Uskutoční sa
v headquartier NATO v Bruseli 3. marca 2020. Podujatie je určené pre dodávateľov a záujemcov o dodávky. Pre viac
informácií kontaktujte J. Mrenicu (Ee-mail: juraj.mrenica@mod.gov.sk). Termín pre prihlásenie je do 14. februára
2020.
Konzultačný deň Macedónsko
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na stretnutie s veľvyslancom SR v Skopje pánom Henrikom Markušom.
O možnostiach podnikania, presadenia sa na trhu, zapojenia
do tendrov,a perspektívach macedónskeho
trhuKonzultácie sa uskutočnia 28. februára 2020 od 9:00 hod. v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK
(Jašíkova 6, 826 73 Bratislava - 4. poschodie) Prihlásiť sa možno do 10.2.2020 prostredníctvom registračného
formulára http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012002.

Príležitosti pre podnikanie - tendre
Ddodávka zdravotníckeho materiálu do Číny
V súvislosti s neustálym nárastom počtu infikovaných osôb koronavírusom 2019-nCoV informoval námestník ministra
priemyslu a informačných technológií Čínskej ľudovej republiky pán Wang Jiangping o nedostatku núdzových zásob
zdravotníckeho materiálu. Čínska ľudová republika a Hongkong majú záujem o nákup zdravotníckeho materiálu ako
ochranné rúška, jednorazové rukavice, jednorazové plášte a iné ochranné zdravotnícke prostriedky. Veľvyslanectvo SR
v Pekingu uvíta ponuky uvedených produktov od slovenských výrobcov a firiem. Ponuky môžu spoločnosti zasielať na
Veľvyslanectvo SR v Pekingu (emb.beijing@mzv.sk;martina.mihalova@mzv.sk)
Gruzínsko – Informácia o medzinárodnom tendri
Veľvyslanectvo Gruzínska v SR informuje že Štátna agentúra pre ropu a plyn ministerstva hospodárstva a udržateľného
rozvoja Gruzínska (LEPL) vyhlasuje otvorený medzinárodný tender na získanie licencie pre využitie zdrojov ropy a plynu
v offshore zóne v Gruzínsku. Podrobné informácie o tendrových podmienkach poskytne LEPL. Informácie a kontakty
dostupné tu.
Softlanding program 2020 – ponuka Inovačného centra Skolkovo
Veľvyslanectvo SR v Moskve informuje o ponuke programu „Softlanding Skolkovo 2020“. Program je určený pre
zahraničné technologické a inovačné spoločnosti, ktoré chcú preniknúť na ruský trh. Účastníci získajú informácie o
legislatíve na podporu inovácií a startupov v Rusku, ako aj o možnostiach pre podnikanie a presadenie sa na miestnom
trhu. Účasť na programe je bezplatná, účastník si hradí iba náklady spojené s dopravou a ubytovaním. Program sa

uskutoční v termínoch : 2. - 15. marec 2020, 21. máj - 2. jún 2020 a 19. október - 1. november 2020. Bližšie informácie
o programe a kontak tu.
Tender na vypracovanie geotechnickej štúdie na výstavbu prvej trasy metra
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o tendri JKP Beogradski metro a voz na
geotechnickú dokumentáciu, ktorá by mala definovať všetky geologicko-inžinierske a geotechnické podmienky pre
projekt pre výstavbu metra v Belehrade. Termín uzávierky: 25. február 2020, do 11:30 hodín. Bližšie informácie:
Vladimir Baševski (teefón: +381 63 369 0931; e-mail: nabavke@bgmetro.rs)
Nórske granty pre malé a stredné podniky v roku 2020
Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je programom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórska s najväčšou alokáciou vrátane štátneho príspevku vo výške 23,53 mil. EUR. Hlavnými oblasťami podpory sú
zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní
a vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých. Informácie tu
Celoročné 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.
Ponuky pre firmy a startupy v Spojených arabských emirátoch
Zastupiteľský úrad v Abu Dhabi dáva do pozornosti ponuky pre firmy a startupy s inovatívnymi riešeniami so
širokospektrálnym zameraním.

Výstavy, veľtrhy a konferencie

Medzinárodné investičné fórum v Taškente
Veľvyslanectvo SR v Taškente si dovoľuje informovať o konaní (1st Tashkent International Investment Forum) ktoré sa
uskutoční 5. – 6. marca 2020 v Taškente. Fórum organizuje vláda Uzbekistanu. Cieľom je informovať zástupcov
vládnych inštitúcií, zahraničných organizácií, spoločností, investorov, finančno-bankových inštitúcií, či podnikateľského
prostredia o súčasnej ekonomickej situácii, prebiehajúcich reformách a podpore podnikania a možností investovania v
UZ.
Korea Import Goods Fair – IGFS 2020
MZVEZ SR informuje o konaní 18. ročníka veľtrhu Korea Import Goods Fair - IGF 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.
– 27. júna 2020 v Soule, Kórejská republika. Veľtrh každoročne organizuje Korea Importers Association
(KOIMA). Termín registrácie je do 30. apríla 2020.
Mobile World 2020
Veľvyslanectvo SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Mobile World Congress 2020, ktorý sa
uskutoční v dňoch 24. – 27. februára 2020 v Barcelone. Veľtrh je jedným z najväčších a najvýznamnejších podujatí na
svete venovanom mobilným telefónom a technológiám.. Je určený poskytovateľom služieb, distribútorom, vývojárom
mobilných aplikácií a iným odborníkom ako aj médiám z oblasti mobilných služieb.
Veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“
Veľvyslanectvo SR v Sofii pozýva podnikateľskú a odbornú verejnosť na veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“,
ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 15. marca 2020 v hlavnom meste Bulharskej republiky v Sofii (Inter Expo Center).
Podujatie je predovšetkým zamerané na oblasť športu a aktívneho životného štýlu a ponúka interakciu vo formátoch
B2B a B2C.
CISOLAR 2020
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 7. - 9. apríla 2020 sa uskutoční v poradí 9.
ročník medzinárodného energetického podujatia CISOLAR 2020. Podujatie je venované fotovoltaike, v rámci ktorého
budú predstavené najnovšie technológie, trendy a investičné príležitosti.
Medzinárodný potravinársky veľtrh SIAL 2020, Montreal, Kanada
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti účasti na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2020, ktorý
sa uskutoční 15. - 17. apríla 2020 v Montreale.

International Aerospace Innovation Forum 2020, Montreal, Kanada
Zastupiteľský úrad SR v Ottawe informuje o možnosti účasti na Medzinárodnom fóre pre inovácie v letectve 2020, ktoré
sa uskutoční 20. - 21. apríla 2020 v Montreale. Fórum predstavuje možnosť diskutovať o postupoch v oblasti inovácií v
tomto odvetví.

Projekty ekonomickej diplomacie
Veľtrh INTERTOOL vo Viedni
Veľvyslanectvo SR vo Viedni, Bratislavská regionálna komora SOPK a SVT, s.r.o. ako realizátor expozície, Vám
ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni v
dňoch 12. - 15. mája 2020. Veľtrh je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky. Účasť
v spoločnom stánku je podporená z projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR.
Najväčší veľtrh cestovného ruchu v Pobaltí Balttour v Rige opäť s významnou slovenskou účasťou
27. ročník veľtrhu cestovného ruchu sa tento rok konal v Rige od 31. januára do 2. februára 2020. Slovensko malo
niekoľkonásobné zastúpenie, a to prostredníctvom viacerých aktérov aktívneho cestovného ruchu. Viacerí z nich nie sú
na Balttoure prvýkrát, čo sa v minulosti pretavilo do vyššej návštevnosti z regiónu Pobaltia. Účasť všetkých slovenských
aktérov bola finančne podporená Projektovou schému ekonomickej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR.

Zaujímavosti
Minister M. Lajčák ocenil prácu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
Opatrenia na podporu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska, koordinácia presadzovania obchodnoekonomických záujmov Slovenska v zahraničí, alebo príprava slovenskej účasti na EXPO Dubaj. Aj to boli témy prvého
tohtoročného rokovania Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, ktoré sa uskutočnilo v stredu 5.
februára na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Posledné predvolebné rokovania Rady
viedli jej predsedovia minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister hospodárstva SR
Peter Žiga. Rokovania sa zúčastnili sa zúčastnili aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Gabriela Matečná a minister financií SR Ladislav Kamenický.
Export slovenských mliečnych produktov do Ćíny je povolený
Generálna administratíva colnej správy CN (GACC) zverejnila informáciu, že od 5. februára 2020 je v súlade
s príslušnými právnymi normami a Protokolom medzi GACC a ŠPVS povolený export slovenských mliečnych výrobkov
do CN. GACC zverejní zoznam schválených slovenských spoločností v priebehu nasledujúcich dní.
Veľvyslanectvo SR v Osle zorganizovalo návštevu nórskych nákupcov vín na Slovensku
Hlavným cieľom cesty bolo predstaviť nórskemu importérovi a nákupcom jednotlivé vinárstva v SR a presadiť slovenské
vína na nórskom trhu. V rámci trojdňovej návštevy Slovenska v dňoch 15. – 17. januára 2020 nákupcovia navštívili
slovenské vinárstva. Podnetom bola prezentácia slovenských vín na zastupiteľskom úrade v Osle v októbri minulého roku
za početnej účasti nórskych importérov, distribútorov a nákupcov vín. Počas návštevy Slovenska každý výrobca vína
podrobne predstavil svoju produkciu a ponuku vín, históriu vzniku, ako aj zameranie vinárstva.
Slovenské veľvyslanectvo v Londýne zorganizovalo prezentáciu pracovných príležitostí
Zamestnávatelia zo Slovenska 30. januára 2020 v Londýne predstavili ponuku atraktívnych pracovaných miest. Cieľovou
kategóriou podujatia „Work in Slovakia – Good Idea!“ boli profesionáli, ktorí zvažujú návrat na Slovensko alebo chcú
získať bližší prehľad o dianí v našej krajine. Večer mal formu pracovných pohovorov a výmeny informácií medzi
záujemcami a zástupcami slovenských spoločností, profesijných združení, verejnej správy a občianskej spoločnosti. Na
podujatí sa zúčastnilo okolo 100 Slovákov a Sloveniek pracujúcich v oblastiach informačných technológií, zdravotníctva,
priemyslu, administratívy a ďalších odvetví, ktorí prejavili záujem vrátiť sa žiť a pracovať na Slovensku.
O podpore projektov pre najmenej rozvinuté okresy
Sekcia hospodárskej spolupráce MZVEZ SR v spolupráci s koordinátorom pre najmenej rozvinuté okresy Prešovského
kraja Úradu podpredsedu vlády SR a Centrom projektovej podpory zorganizovali v Snine odborné podujatie pre viac ako
tri desiatky zástupcov samosprávy, štátnej správy, základných a stredných škôl, rôznych spoločenských a záujmových
organizácií a podnikateľskej sféry s cieľom prezentovať možnosti financovania projektov z rôznych finančných
mechanizmov, grantových schém a bilaterálnych finančných nástrojov a programov na rozvoj medzinárodnej spolupráce
vo verejnej správe a samospráve. Osobitne boli prezentované aj dotačné schémy rezortu zahraničia, vrátane podpornej
schémy projektov ekonomickej diplomacie

Workshop V4 v oblasti cestovného ruchu v Paríži
Osem slovenských spoločností sa 23. januára 2020 zúčastnilo na prvom V4 kontraktačno-networkingovom workshope.
Podujatie bolo určené pre zástupcov cestovných kancelárií, hotelov, touroperátorov a spoločnosti podnikajúce či inak sa
zaoberajúce cestovným ruchom. Podujatie zorganizovali národné agentúry pre propagáciu turizmu a cestovného ruchu
Českej republiky, Poľska a Maďarska a zastupiteľský úrad SR v Paríži. Zúčastnilo sa na ňomviac ako 160 francúzskych
partnerov, ktorí živo diskutovali, nadväzovali kontakty a zaujímali sa o možnosti rozvoja bilaterálnych partnerstiev.
Rekordne nízka produkcia britského autopriemyslu
Automobilky v UK vyrobili v r. 2019 najmenej áut od r. 2010. Produkcia medziročne klesla o 14,2% a vyrobených bolo 1,3
mil. vozidiel. Okrem produkcie klesol o 11,1% aj export vozidiel do členských štátov EÚ. Z negatívneho trendu vývoja
autoprodukcie vyjadril „vážne znepokojenie“ Výkonný riaditeľ britského zväzu autoproducentov SMMT Mike Haws. Za
faktory nízkej produkcie boli označené štrukturálne zmeny v autopriemysle, neistota z brexitu a slabý export.
LEGO investuje milióny dolárov do eliminácie plastov
Spoločnosť si do r. 2030 predsavzala nahradiť plasty udržateľnými materiálmi ako drevo či cukrová trstina. LEGO ročne
predá približne 75 miliárd tehličiek (v ponuke je viac ako 3700 druhov) a za rovnaké obdobie vyrobí 700 miliónov
gumených minipneumatík.
Maďarsko plánuje železničné prepojenie Budapešť – Cluj - Napoca
Vláda HU nariadila štúdiu uskutočniteľnosti projektu výstavby vysokorýchlostnej železničnej trate spájajúcej Budapešť
a mesto Cluj v Rumunsku. Vlaky by mali dosahovať rýchlosť 300 km/h a skrátiť vzdialenosť medzi mestami na 2 hodiny.
Najnovšie trendy a aktuality z hospodárskeho sveta nájdete tu

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

