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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

POZVÁNKY
Upozorňujeme čitateľov, že z dôvodu epidémie koronavírusu môžu byť niektoré podujatia
organizátormi zrušené. V prípade záujmu o účasť odporúčame overiť si ich konanie.
Konzultačné dni Írsko
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Dubline pozýva 20. marca 2020 na
"Konzultačný deň Írsko". Na osobnej konzultácii máte možnosť získať informácie o možnostiach presadenia sa na
danom trhu, zapojení sa do tendrov, perspektívnych možnostiach spolupráce a získať odpovede na Vaše otázky.
Bližšie informácie nájdete na linku: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012103 e-prihláška
V prípade záujmu prosíme o prihlásenie sa do 13. marca 2020.
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
Výzva pre Program podnikateľských partnerstiev (PPP) 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.
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. Detailné info a registrácia na https://www.sario.sk/en/events-projects/central-europe-business-day-2020.
Slovensko-portugalské podnikateľské fórum
Je pre Vás Portugalsko zaujímavý exportný trh? Chcete spoznať portugalské obchodné prostredie a príležitosti, ktoré
ponúka? Príďte 25. marca 2020 do Bratislavy na Slovensko-portugalské podnikateľské fórum, ktoré pre Vás organizuje
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie
MSP (Operačný program Integrovaná infraštruktúra). Podnikateľské fórum sa bude konať pri príležitosti návštevy
predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT na Slovensku.
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.
Medzinárodný kongres digitálnej transformácie DES 2020
Veľvyslanectvo SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného kongresu digitálnej transformácie,
ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 21.
mája 2020 v Madride. Podujatie je určené profesionálom – manažérom,

informatikom, vedúcim pracovníkom oddelení marketingu a ľudských zdrojov na oboznámenie sa so špičkovými
technológiami, inováciami a IT riešeniami potrebnými na úspešnú digitálnu transformáciu firiem. Súčasne je určené aj
technologickým firmám na prezentáciu ich inovácií.
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
Výberové konanie na zariadenie a inštaláciu systému včasného varovania v meste Užice
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o výberovom konaní na zariadenie a
inštaláciu systému včasného varovania (EWS systém) v meste Užice. Mesto Užice pozýva medzinárodné spoločnosti
do výberového konania. Ide o projekt zníženia rizika kalamít v miestnych samosprávach – inštalácia EWS. Projekt je
dotovaný švajčiarskym štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO). Konečný termín na predkladanie
ponúk je 27. apríl 2020, do 11:00 hod.
Výberové konanie - Štúdia uskutočniteľnosti a predbežný návrh výstavby vysokorýchlostnej cesty IB triedy
Na základe výzvy objednávateľa verejného podniku „Cesty Srbska“ je predmetom obstarávania: Štúdia uskutočniteľnosti
s koncepčným návrhom na výstavbu vysokorýchlostnej cesty IB. Od hraničného priechodu s HU (Bački Breg) - Sombor
- Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - hraničný priechod s Rumunskom (Nakovo). Predpokladá sa výstavba
štvorprúdovej cesty s maximálnou povolenou rýchlosťou 100 km/h. Očakáva sa, že trasa bude vybudovaná súbežne s
už existujúcou štátnou cestou dĺžky cca. 175 km. Predpokladaná hodnota projektu je cca. 300 mil. RSD bez DPH (cca.
2,5 mil. €). Konečný termín na predkladanie ponúk je 30. marec 2020, 09:30 hod.
Informácia o platforme ElanBiz
Dovoľujeme si informovať o platforme ElanBiz, ktorá v súčasnosti vydáva nové a aktualizované informačné karty o
regulačných informáciách o prístupe na trh a ponúka tiež službu „Spýtajte sa expertov“ pre krajiny: Argentína, Brazília,
Kolumbia, Ekvádor a Peru. ElanBiz je súčasťou programu ELAN, iniciatívy Európskej únie, ktorej cieľom je zvýšiť a
diverzifikovať európsku hospodársku prítomnosť v Latinskej Amerike. Hlavným cieľom je vytvárať obchodné príležitosti
založené na technológiách medzi európskymi a latinskoamerickými malými a strednými podnikmi. Táto služba je
dostupná a poskytovaná zadarmo pre malé a stredné podniky EÚ, sektorové a obchodné sprostredkovateľské
organizácie, ktoré chcú zvýšiť svoje vedomosti o prístupe na tieto strategické trhy. Podmienkou používania platformy
je registrácia spoločnosti prostredníctvom webovej stránky.
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 ich
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: 21. máj - 2. jún 2020; 19. október
- 1. november 2020. Bližšie informácie o programe, ako aj potrebné kontaktné informácie dostupné 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, 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 rado upriamilo 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 pozornosti ponuky pre firmy a StartUp-y s inovatívnymi riešeniami so
širokospektrálnym zameraním.

Výstavy, veľtrhy a konferencie
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. Wine Style je viac ako desať
rokov jedným z najuznávanejších vinárskych podujatí v Srbsku. Je to jedinečná udalosť, ktorá pod jednou strechou privíta
vybrané miestne a regionálne vina a vinárov - s ponukou 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.
5. SEE Automotive Conference 2020
Na tohtoročnej konferencii Automomotiv juhovýchodnej Európy, ktorá sa uskutoční 12. - 13. mája 2020 v hoteli Crowne
Plaza v Belehrade sa zúčastní viac ako 250 predstaviteľov z viac ako 150 spoločností juhovýchodnej Európy, ako napr.
VW, FIAT, FORD, JLR, Kia Motors, Suzuki, Mitsubishi Electric, Continental a i. Očakáva sa účasť veľkých delegácií z
UK a F, ktoré budú prezentovať svoje automobilové priemysly a zapájať sa do B2B rokovaní. Hlavným cieľom konferencie
je spojiť OEM výrobcov a TIER 1 a 2 spoločnosti s podstatnými verejnými inštitúciami za účelom ďalšieho rozvoja
srbského automobilového priemyslu.
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, ktorá sa uskutoční 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 pre budúcu spoluprácu medzi podnikateľskými
subjektami prostredníctvom obchodných stretnutí a výstav.

Zaujímavosti

Úspech slovenských start-upov
Veľvyslanectvo SR v Abú Dhabí podporilo slovenské start-upy, ktoré sa dostali do finálového kola o získanie grantu od
organizácie IIGP (Innovation Impact Grant Programme) so sídlom v Dubaji. IIGP je vlajkovou loďou programu EXPO Live
a zameriava sa na podporu inovácií. Program bol spustený pri príležitosti svetovej výstavy EXPO 2020, ktorá sa bude
konať od októbra 2020 až do apríla 2021 v Spojených arabských emirátoch v Dubaji. Slovenské start-upy z oblastí
zdravotníctva a pôdohospodárstva sa dostali medzi 33 finalistov spomedzi viac než 4.000 uchádzačov z celého sveta.
Účasť SK firiem na Green Industry and ICT Matchmaking podujatiach v Osle
Slovenské inovačné spoločnosti Archee, E-vision Systems a General European Innovation Group sa 2. marca 2020 za
podpory Veľvyslanectva SR v Osle zúčastnili podujatia zameraného na spájanie nových zahraničných partnerov na
predkladanie projektov financovaných z grantov EHP a NO. Témou kooperačného podujatia, ktoré organizovalo
Innovation Norway, bola oblasť zeleného biznisu a IKT technológií. SK spoločnosti mali cestovné náklady hradené
prostredníctvom grantov EHP a NO. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo viac ako 150 účastníkov z 12 krajín.
Európske auto roka 2020
Európskym autom roka 2020 je Peugeot 208 vyrábaný v Trnave, ktorý od novinárov získal 281 bodov. Za ním skončila
Tesla Model 3 (242 b), Porsche Taycan (222 b) a Renault Clio (211 b).
Zrušený medzinárodný autosalón
Medzinárodný autosalón, ktorý sa mal pôvodne konať 5. – 15. marca 2020 v Ženeve, je tento rok pre koronavírus
zrušený.
Frankfurtský autosalón (IAA) po takmer 70 rokoch končí, nahradí ho od 09/2021 Mníchov
Pre upadajúci záujem o IAA vo Frankfurte o tom rozhodla Nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA). Bavorská
metropola sa presadila v užšom výbere kandidátov v konkurencii s Berlínom a Hamburgom. VDA uzavrie s mestom
zmluvu zatiaľ na najbližšie 2 veľtrhy (2021 a 2023). Zdroj: Süddeutsche Zeitung
Vplyv koronavírusu na letecké spoločnosti
Ryanair ruší približne 25% letov na krátke vzdialenosti z obavy pred koronavírusom Pôjde o lety v celej Európe, ale
predovšetkým z a do Talianska, v termíne od 17. marca 2020 do 8. apríla 2020. Vo svojom vyhlásení z 2. marca
spoločnosť uviedla, že evidujú veľký pokles v predaji leteniek a tiež značné množstvo pasažierov, ktorí nenastúpili na už
zakúpené lety. Spoločnosť UZ Airways takisto dočasne preventívne pozastavila všetky lety do Jeddahu, Mediny, Soulu,
Tokia a Ríma. Zároveň UZ Airways plánuje realizovať niekoľko letov do Saudskej Arábie a Kórejskej republiky za účelom
návratu občanov Uzbekistanu. Cestujúci letu, ktorí 29. februára pricestovali z Kórejskej republiky, boli prijatí do 14-dňovej
karantény v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
Bezpečnostné obavy ohľadom inštalácie čínskych skenerov na dánskych letiskách
Bezpečnostní experti upozornili, že štátom vlastnená firma Nuctech, ktorá vyrába letiskové detekčné systémy, má korene
v CN jadrovom priemysle a v minulosti ju riadil syn predchádzajúceho CN prezidenta Hu Jintao. Skenery spoločnosti
Nuctech sa momentálne používajú na letisku v Aarhuse a podľa podpísanej zmluvy by v priebehu niekoľkých mesiacov
mali byť nainštalované aj na letiskách v Esbjergu a Midtjyllande. Nemecký poslanec A. Voss v decembri 2019 upozornil
eurokomisárku M. Vestager na to, že firma používa stratégiu masívneho znižovania cien za účelom likvidácie konkurencie
a vyzval ju na zabezpečenie dostatočnej ochrany vysoko citlivých osobných údajov pasažierov v leteckej doprave.
Vplyv koronavírusu na svetovú ekonomiku
Aktuálna ekonomická prognóza OECD, zverejnená 2. marca 2020 informuje, že šírenie koronavírusu brzdí svetovú
ekonomiku. Globálna ekonomika sa v 1Q20 zníži, OECD reviduje rast globálneho HDP v tomto roku o 0,5p.b. na 2,4%
(2,9% v 2019), neistota a riziká sú vysoké. V prípade, ak sa podarí zastaviť šírenie nákazy ako sa očakáva, možno
očakávať oživenie rastu v budúcom roku na úrovni 3,2%. OECD reviduje rast čínskej ekonomiky v tomto roku o 0,8 p.b.
smerom nadol na 4,9%, budúci rok by sa mal rast vrátiť späť nad 6%. Rast EMU zostáva nízky, okolo 1% v tomto aj
budúcom roku.
Pokles predaja kórejských automobilov
Predaj kórejských automobilov klesol vo februári kvôli koronavírusu o 11%. Automobilové spoločnosti Hyundai Motor, Kia
Motors, GM Korea, Renault Samsung Motors a SsangYong Motor predali vo februári 2020 celkovo 505 212 vozidiel, čo
znamená pokles o 20%. Predaje do zahraničí klesli o 7,4%. Hlavnou príčinou boli výpadky dodávok súčiastok z Číny.
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

