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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

POZVÁNKY
Výzva na predkladanie projektov Slovak Challenge Fund
Dňa 25. februára 2020 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Slovak Challenge Fund, ktorý
vznikol v spolupráci s UNDP. Cieľom Slovak Challenge Fund je uľahčiť prenos slovenského know-how a inovatívnych
riešení, ktoré adresujú rozvojové výzvy v partnerských krajinách a prispievajú tak k dosiahnutiu cieľov udržateľného
rozvoja (SDGs). Do výzvy sa môžu zapojiť žiadatelia, ktorí sú registrovaní ako slovenský podnikateľský subjekt.
Podmienkou je zapojenie lokálnych partnerov, s cieľom zabezpečiť udržateľnosť riešení v miestnych podmienkach a
podporovať budovanie kapacít.
Výzvy na predkladanie projektov SlovakAid
SlovakAid informuje o Programe podnikateľských partnerstiev (PPP) a súčasnej výzve SlovakAid pre podnikateľské
projekty, so zameraním na aktivity v rozvojových krajinách, ktorá je otvorená do 9. marca 2020. Nejde primárne o
podporu exportu, projekty by mali mať rozvojový aspekt a multiplikačný efekt, teda napríklad slúžiť na zvýšenie šance
získať dodatočné investície do rozvojových krajín, podporiť partnerské firmy v daných krajinách, alebo mať synergiu s
nástrojom zvýhodnených úverov Eximbanky. Vo výzve podporujeme dva typy projektov. Projekty vo fáze Príprava, s
trvaním do šesť mesiacov a s výškou grantu do 10 000 eur, ktoré majú za cieľ pomôcť malým a stredným podnikom
(MSP) nájsť si lokálneho partnera z rozvojových krajín a vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, alebo podnikateľský plán.
Projekty vo fáze Realizácia, s trvaním do dvoch rokov a výškou grantu do 200 000 eur, majú za cieľ podporiť
podnikateľské aj rozvojové aktivity slovenských MSP a zvýšiť kapacity ich lokálnych podnikateľských partnerov. Môže
ísť napríklad o aktivity na prenos technológií, modernizáciu zariadení, študijné cesty a školenia.
Konzultačný deň Rakúsko
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na „Konzultačný deň Rakúsko“ s obchodnou radkyňou ZÚ SR vo Viedni,
dňa 5. marca 2020. Viac informácií na http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012102.
Seminár Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dáva do pozornosti seminár Podnikanie v Poľsku – formy
a špecifiká podnikania, ktorý sa uskutoční 11. marca 2020 v Žiline. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s
jednotlivými formami podnikania na území Poľska s uvedením vzorových príkladov, daňovou problematikou a
pracovnoprávnymi vzťahmi. Podujatie je určené zástupcom slovenských MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr do 4. marca 2020.
Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konanie
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva 12. marca 2020 na praktický odborný seminár, ktorý pripravila pre
spoločnosti podnikajúce v obrannom priemysle. Témou je aktuálna legislatíva a z nej vyplývajúce povinnosti a tiež
predstavenie portálu "Licenčné konanie" vrátane jeho funkcionality, použitia a práce s elektronickým systémom. Seminár
sa uskutoční v budove Bratislavskej regionálnej komory SOPK, BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava so začiatkom o
9:00hod.
SARIO – Central Europe Business Day
Veľvyslanectvo SR vo Viedni si Vás dovoľuje pozvať na kooperačné podujatie Central Europe Business Day agentúry
SARIO, ktoré sa bude konať 24. marca 2020 v Palace Art Hotel Pezinok. Podnikateľské fórum bude zamerané na
bilaterálne rokovania slovenských firiem so zahraničnými podnikateľskými subjektmi z Rakúska a Maďarska. Účasť na
podujatí je bezplatná. Podujatie je sektorovo zamerané na strojárstvo, automotive, IKT, elektroniku, stavebníctvo a
energetiku. Pre detailné info a registráciu navštívte stánku https://www.sario.sk/en/events-projects/central-europebusiness-day-2020
Podnikateľská misia do Kuvajtu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Kuvajte Vás pozýva
na podnikateľskú misiu do štátu Kuvajt v termíne 5. - 8. apríla 2020. Kuvajt ako jedna z najbohatších krajín sveta
ponúka trh s množstvom príležitostí pre slovenské spoločnosti napríklad v sektore potravinárstva, technologického
rozvoja, informačno-komunikačných technológií a softvérových riešení.

Slovenská kooperačná burza Nitra 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská kooperačná burza
Nitra 2020, ktorá sa bude konať 27. mája 2020 ako odborné podujatie 27. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2020 v
Nitre. Využite naplno možnosti a potenciál stretnutí v rámci jedného dňa, na jednom mieste! Podujatie bude primárne
zamerané na obchodné rokovania (B2B) podnikateľských subjektov, ktoré ponúkajú alebo hľadajú spoluprácu v oblasti
strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

Príležitosti pre podnikanie - tendre
Gruzínsko – Informácia o medzinárodnom tendri
Veľvyslanectvo Gruzínska v SR informuje MZVEZ SR, 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 offshornej zóne v Gruzínsku. Záujemcovia o podrobné informácie o tendrových podmienkach
môžu získať na Štátnej agentúre pre ropu a plyn – LEPL. Informácie a kontakty dostupné tu.
Softlanding program 2020 – ponuka programu pre SK inovačné firmy z Inovačného centra Skolkovo
Veľvyslanectvo SR v Moskve informuje o ponuke programu „Softlanding Skolkovo 2020“, ktorého organizátorom a
gestorom je Inovačné centrum Skolkovo. Uvedený program je zameraný na zahraničné technologické a inovačné
spoločnosti, ktoré chcú preniknúť na ruský trh. Spoločnostiam budú poskytnuté informácie o inovačnej a start-upovej
legislatíve fungujúcej v RF podnikania či možnostiach presadiť sa na miestnom trhu. Účasť na programe je bezplatná,
účastník si hradí náklady spojené s dopravou a ubytovaním. Termíny programu sú: 2. - 15. marec 2020; 21. máj - 2.
jún 2020; 19. október - 1. november 2020. Bližšie informácie o programe ako aj potrebné kontaktné informácie tu.
Výzvy programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP
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.
Celoročné výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Veľvyslanectvo 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.
Projekty pre firmy a StartUp-y v Dubaji
Veľvyslanectvo SR v Abu Dhabi dáva do
širokospektrálnym zameraním.

pozornosti ponuky pre firmy a StartUp-y s inovatívnymi riešeniami so

II. akceleračný program pre slovenské spoločnosti v Izraeli
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje, že v dňoch 3. februára až 26. marca 2020 prebieha v Tel Avive akceleračný
program pre SK spoločnosti organizovaný spoločnosťou ILOG a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu SR (ÚPPVII). ÚPVII si dovoľuje informovať, že kvôli pretrvávajúcemu veľkému záujmu zo strany SK startupov vyhlásil 9. januára 2020 ďalšie dve dvojfázové výzvy v objeme 830-tisíc eur. V prvej fáze sa záujemcovia môžu
prihlásiť do 2. marca 2020, v druhej fáze 30. júna 2020. Vo výzvach uspelo doteraz šesť slovenských start-upov. Výzva
je zverejnená na: www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/dvojfazove-vyzvy-na-podporu-inovacii

Výstavy, veľtrhy a konferencie
Medzinárodné Taškentské investičné fórum
sa uskutoční 5. – 6. marca 2020 v Taškente. Fórum organizuje vláda Uzbekistanu s cieľom 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.
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.
XII. Salón vína Wine Style
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o úspešnom a atraktívnom podujatí – XII. Salóne vína
Wine Style, ktorý sa bude konať v sobotu 21. marca 2020 v hoteli Crowne Plaza, Belehrad. Uvedený salón vín Wine

Style je viac ako desať rokov jedným z najuznávanejších vinárskych podujatí v Srbsku. Je to jedinečná udalosť, ktorá
pod jednou strechou víta vybrané miestne a regionálne vina a vinárov - v ponuke sa nachádza ponuka vín z celého
sveta.
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 najnovším technológiám,
trendom a investičným príležitostiam vo fotovoltaike.
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
Veľvyslanectvo 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 inováciách v tomto odvetví.
Sarajevo Business Forum 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
na medzinárodnej obchodnej a investičnej konferencii Sarajevo Business Forum 2020. 11. medzinárodná obchodná a
investičná konferencia – Sarajevo Business Forum 2020, sa bude konať v Sarajeve v dňoch 20. – 22. apríla
2020. Konferencia je jednou z najdôležitejších obchodných a investičných podujatí juhovýchodnej Európy. SBF spája
inštitucionálnych a súkromných investorov a podnikateľov z celého sveta s podnikateľmi z Bosny a Hercegoviny,
Albánska, Chorvátska, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Slovinska.
Veľtrh INTERTOOL vo Viedni
Veľvyslanectvo SR vo Viedni a Bratislavská regionálna komora SOPK 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.
Automotive Engineering Exposition
Veľvyslanectvo SR v Tokiu dáva do pozornosti výstavu Automotive Engineering Exposition 20. - 24. mája 2020 v
Jokohame. Výstava je zameraná na najpokročilejšie technológie v automobilovom priemysle, ktoré naznačia budúci vývoj
odvetvia.
Vystavovateľmi
budú
predovšetkým
japonské
a
americké
firmy. Viac
informácií
na https://expo.jsae.or.jp/english/.
6. Medzinárodná výstava vojenskej techniky a technológií – KADEX 2020
Veľvyslanectvo Kazašskej republiky v SR informuje zainteresované organizácie a výrobcov vojenskej techniky a
technológií v SR, že v dňoch 28. - 31. mája 2020 sa v Nur-Sultane uskutoční 6. Medzinárodná výstava vojenskej
techniky a technológii – KADEX 2020. Organizátorom výstavy je Ministerstvo priemyslu, rozvoja a infraštruktúry KZ,
Ministerstvo obrany KZ a štátna spoločnosť „Kazachstan inžiniering“ a „Kazspecexport“. Výstava KADEX patrí medzi
významné špecializované výstavy na svete, ktorá je zameraná na prezentáciu obrannej techniky a technológií,
leteckého, kozmického priemyslu a informačnej bezpečnosti.
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 organizuje Korea Importers Association (KOIMA) na každoročne
báze. Cieľom výstavy je uviesť a predstaviť zahraničné výrobky kórejským spotrebiteľom a členským firmám
KOIMA. Termín registrácie je do 30. apríla 2020.
Halal Industries Summit 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia „Halal
Industries Summit 2020“, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. októbra - 2. novembra 2020 v Jakarte, Indonézia. Samit je
platformou pre vládne, ale aj iné zainteresované strany v globálnom Halal priemysle, aby diskutovali o aktuálnych
príležitostiach a výzvach. Cieľom samitu je taktiež vytváranie príležitostí na budúcu spoluprácu medzi podnikateľskými
subjektami prostredníctvom obchodných stretnutí a výstav.

Zaujímavosti
Prezentácia slovenských potravinárskych výrobkov v Dubaji
V dňoch 16. – 20. februára 2020 sa v Dubaji uskutočnil 25. ročník potravinárskeho veľtrhu GULFOOD. Niekoľko
slovenských podnikateľských subjektov prezentovalo svoje výrobky v spoločnej národnej expozícii. Zdravé potraviny,
mliečne výrobky, cereálie, strukoviny, nápoje a oleje zo Slovenska boli prezentované návštevníkom z viac ako 200 krajín
sveta.

Nárast priamych zahraničných investícií
PZI do RU sa v roku 2019 zvýšili až o 49,5% (20,9 mld. USD). Experti poukazujú na to, že investori vnímajú
zastabilizovanie ekonomickej situácie v RU, úspešné prekonanie negatívnych dopadov sankcií ako aj závislosti od cien
ropy. Najväčší nárast investičných a obchodných transakcií vykázali US (3,4 mld. USD v r.2019 oproti 0,2 mld. USD
v r.2018) a krajiny juhovýchodnej Ázie (8,2 mld. USD oproti 2,4 mld. USD); znížila sa dynamika investícií z krajín EÚ (2,6
mld. USD oproti 5,9 mld. USD v r.2018). Primárnym sektorom PZI bola energetika (LNG projekt Novateka „Arktik-2“) ako
aj inovácie a technológie (predaj RU digitálneho koncernu Luxoft americkej DXC Technologies za 2 mld. USD). Zdroj:
KPMG.
Podpora rozvoja sietí 5G v Českej republike
Vláda schválila nariadenie, ktoré zníži poplatky za testovacie rádiové frekvencie na desatinu. Podľa MiPOaD CZ
K.Havlíčka ide o jedno z dôležitých opatrení na podporu zavádzania sietí 5G, ktoré sú súčasťou hospodárskej vízie:
„Česko-krajina budúcnosti“. Prínosom sietí 5G je cca desaťnásobné zvýšenie prenosovej rýchlosti, podstatné zníženie
doby odozvy, či schopnosť komunikovať s obrovským množstvom zariadení (až 1 milión na km2). Zdroj: MPO CZ
Zrušenie japonského potravinového veľtrhu FOODEX 2020.
V dôsledku obáv z koronavírusovej epidémie bol zrušený potravinársky veľtrh FOODEX 2020, ktorý sa mal konať 1013.3.2020. https://www.jma.or.jp/foodex/en/
Salone del Mobile
59. ročník prestížneho milánskeho nábytkárskeho veľtrhu Salone del Mobile presunutý pre epidémiu koronavírusu na jún
Zdroj: Stampa
Prezident Xi pripustil relatívne veľký dopad epidémie COVID-19 na ekonomiku a spoločnosť
„Pre nás je to kríza a tiež veľká skúška". Dodal, že ide o jednu z najzávažnejších kríz v oblasti verejného zdravia v
posledných desaťročiach (77 tis. nakazených a 2400 úmrtí). Ekonomický rast CN môže v 1Q/2020 zaznamenať prudké
spomalenie a tempo rastu môže byť najslabšie za posledných 30 rokov. Zdroj: Reuters
Urýchlenie inovácií vplyvom koronavírusu
Epidémia COVID-19 v CN paradoxne prispela k urýchleniu vývoja inovačných zariadení určených na prevenciu proti
vírusu; od infračervených zariadení na meranie teploty na letiskách a v metre; výrobu 3D tlačených ochranných okuliarov
určených pre zdravotný personál; drony monitorujúce teplotu v dave na veľkých priestranstvách; roboty slúžiace na
dezinfekciu objektov; automaticky riadené vozidlá s dodávkou jedla až po nové komunikačné systémy pacient-lekár.
Zdroj: China daily
Koronavírus na severe Talianska ohrozuje rakúskych vývozcov
Keďže rakúske spoločnosti dodávajú do Lombardska toľko tovaru ako do RU či ES, spolkový rezort hospodárstva v úzkej
súčinnosti s Rakúskou obchodnou komorou (WKÖ) poskytuje dotknutým firmám pomoc a poradenstvo. Rezort zriadil emailovú adresu Wirtschaft.covid-19@bmdw.gv.at, na ktorú sa môžu spoločnosti obrátiť. MiH AT založila pracovnú
skupinu, ktorej členmi sú experti z ministerstva, WKÖ, Združenia priemyslu a ZÚ CN v AT. Zdroj: Kurier.at

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

