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Vážení partneri, milí čitatelia,
prinášame Vám nové číslo nášho newslettra.
Pre aktuálne informácie rezortu zahraničných vecí o obmedzeniach na hraniciach, o pobyte cudzincov a o vysielaní
pracovníkov do zahraničia, ako aj pre odpovede na často kladené otázky v súvislosti s ekonomickými aktivitami
v období pandémie COVID-19, kliknite nižšie:

Podnikateľské centrum Ministertva zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytuje naďalej podporu
a konzultácie telefonicky (02/5978 5959, Po-Pi, 8:30–16:00) a emailom (bizinfo@mzv.sk). Denne aktualizované
informácie
pre
podnikanie
v zahranici
nájdete
ako
doteraz
na
našej
webovej
podstránke
http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici.

Nové produkty pre exportérov
EXIMBANKA SR: COVID úver na podporu udržania prevádzky
Od 27. apríla 2020 EXIMBANKA SR začala prijímať žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru na podporu
preklenutia negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19. Úver sa poskytuje za
zvýhodnených podmienok a je určený pre spoločnosti zo segmentu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré v rámci
svojej činnosti realizujú exportné aktivity.
EXIMBANKA SR: ďalšia pomoc pre slovenských vývozcov
EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou pomocou pre slovenských vývozcov, ktorých nepriaznivo zasiahla pandémia
COVID-19. Po začatí krízy COVID-19 začali komerčné poisťovne výrazne krátiť alebo rušiť limity na zahraničných
odberateľov. Avšak vďaka využitiu dočasnej výnimky Európskej komisie môže EXIMBANKA SR umožniť slovenským
exportérom pokračovať v ich exportných aktivitách a prevziať na seba ich riziko. Zavedenie tejto výnimky bude mať
pozitívny vplyv na dostupnosť úverových limitov na poistenie, ako aj na upísané riziko. Záväzky EXIMBANKY SR z
takéhoto poistenia budú kryté štátom.
EÚ: možnosti financovania podnikateľských aktivít
Aktuálne otvorené výzvy v rámci eurofondov, z ktorých možno financovať podnikateľské aktivity a projekty slovenských
spoločnosti a malých a stredných podnikov v oblastiach: Podpora inteligentných inovácií v priemysle, Transformácia
uhoľného regiónu horná Nitra pre okresy Prievidza a Partizánske, Spolupráca malých a stredných podnikov a
stredných odborných škôl pre vybrané okresy Prešovského kraja, Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch
Prešovského a Banskobystrického kraja a Zvyšovanie energetickej efektívnosti.
ÚPVII: podpora regionálnych projektov na zmiernenie následkov koronakrízy
Výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je zameraná na obce, mestá, regióny aj vyššie
územné celky, pričom jej cieľom podporiť malé projekty a pomôcť rozbehnúť regionálne aktivity zamerané na
zmiernenie dopadov krízy. Z alokácie 1 110 178 eur môžu žiadatelia na projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000
eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. Výzva bude otvorená do 16. júna 2020 a
v rámci nej bude možné podporiť všetky projekty zamerané na podporu tvorby a udržania pracovných miest a podporu
lokálnych komunít.

Príležitosti pre podnikanie - tendre
Česko: medzinárodná verejná súťaž na dostavbu muničného skladu Kladeruby
Zastupiteľský úrad SR v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej verejnej súťaži podľa predpisov
NATO na dostavbu muničného skladu Kladeruby v Českej republike. Termín na zaslanie ponúk je do 29. mája 2020.
Alžírsko: tender na riešenie dopravnej infraštruktúry.
Ministerstvo verejných prác a dopravy Alžírskej demokratickej republiky vyhlásilo medzinárodné výberové konanie na
predbežný výber spoločností pôsobiacich v oblasti dopravnej infraštruktúry. Cieľom je nájsť potenciálnych kandidátov
na výskum a realizáciu riešení na zastavenie preťaženia cestnej premávky, najmä v provincii Alžír.

Moldavsko: zoznam aktuálnych tendrov
Dovoľujeme si Vám postúpiť aktuálne tendre v Moldavskej republike.
Kazachstan: nové investične projekty
Dávame do pozornosti pre podnikateľskú verejnosť možnosť uchádzať sa o nové investične projekty (v prílohe), ktoré
ponúka Kazašska agentúra pre investície KAZACHINVEST.

Webináre a online konferencie
Ako naštartovať online podnikanie v každom segmente počas COVID-19
Trnavská regionálna komora SOPK formou online marketingového poradenstva od firmy ATTE Vám môže pomôcť
nájsť iné formy podnikania, udržať kontakty so svojimi zákazníkmi, prípadne eliminovať určité finančné straty

Veľtrhy, výstavy
Možnosť online účasti na výstave v Číne v júni 2020 China CEEC Online EXPO
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať o konaní elektronickej formy medzinárodného veľtrhu ČínaStredná a východná Európa v Ningbo (China-CEEC Investment and Trade Ningbo Expo). Fyzické konanie veľtrhu je
z dôvodu pandémie odsunuté na rok 2021. Ministerstvo obchodu ČĽR, provinčná vláda Zhejiang a mestská vláda
Ningbo však 8. júna 2020 spustia jeho online verziu. .
SIAL - spoločný stánok EÚ a možnosť prezentácie slovenských agrokomodít
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať o možnosti prezentácie slovenských potravinárskych výrobkov v
spoločnom pavilóne EÚ na potravinárskom veľtrhu SIAL China 2020 (pôvodne plánovaný na 13.-15. mája), ktorý sa
uskutoční 28. až 30. septembra 2020 v Šanghaji
49th Algiers International Fair
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia
„Algiers International Fair“., ktoré sa uskutoční v dňoch 16. - 21. júna 2020 v Exhibition Palace v Alžíri, Alžírsko.

Slovenské firmy v boji s pandémiou COVID-19
POMÁHAME SVETU
V posledných dňoch sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnila séria stretnutí
s predstaviteľmi firiem ktoré úspešne vstúpili do boja s pandemiou COVID-19. Biotechnologická firma AXON
Neuroscience vyvíja vakcínu proti COVID-19. Momentálne sa nachádza v predklinickej fáze testovania a validovania
účinnosti vakcíny s názvom COVIDAX, čo je nevyhnutným predpokladom na začatie klinických skúšok u ľudí, ktoré
by mali začať na jeseň 2020. Vakcína sa dostala na zoznam WHO, v ktorom sú vakcíny s potenciálom vyriešiť globálnu
pandémiu. Vedci z MultiplexDX v rekordne krátkom čase vyvinuli a vyrobili kvalitný PCR test na včasnú diagnostiku
ochorenia COVID-19. Chirana Medical zo Starej Turej patrí k lídrom v oblasti zubnej, anestéziologickej a dýchacej
zdravotníckej techniky s vlastným vývojom, výrobou a duálnym vzdelávaním. V súčasnosti dodáva špičkové dýchacie
prístroje iba pre domáci trh. Na export v predkrízovom období bolo určených až 95 percent jej produkcie. Startup QVent prišiel s jednoduchým prístrojom - alternatívou k umelej pľúcnej ventilácii, vhodným pre nasadenie v poľných
podmienkach. Vyvinul ho tím našich vedcov z Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu. Klinické
testovanie sa pripravuje na Ukrajine a v Brazílii.

Najnovšie trendy a aktuality z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

