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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 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
Uzbekistan
Uzbekistan pripravuje výberové konanie na projekt výstavby spoplatnenej (prvej v histórii krajiny) cesty Taškent –
Andijan (terajšia vzdialenosť je cca 275 km), vrátane alternatívnej výstavby tunela cez horský priesmyk Kamčik.
Alžírsko
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
Zastupiteľský úrad v Kišiňove pripravil zoznam aktuálnych tendrov v Moldavskej republike.
Kazachstan
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
Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku - webinár
Plánujete rozvíjať alebo už rozvíjate svoje obchodné aktivity na nemeckom trhu? Viete, čo všetko je nutné rešpektovať,
ak uzatvárate zmluvy s nemeckým partnerom? Chcete vedieť aké sú nové právne a daňové povinnosti vzhľadom na
situáciu s pandémiou koronavírusu COVID-19 v Nemecku? V rámci aktivít Národného projektu sme pre vás pripravili
dvojdielny webinár, ktorý sa uskutoční 16. a 18. júna 2020 o 10:00.
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
CETA webinár „Ako si nájsť obchodného partnera v Kanade“
Zastupiteľský úrad SR v Ottawe informuje o možnosti účasti na webinári „Ako si nájsť obchodného partnera v
Kanade“ („How to Find a Business Partner in Canada“), ktorý sa uskutoční 11. júna 2020 o 16:00 hod.

Veľtrhy, výstavy
China-CEEC online EXPO 2020
Napriek cestovným obmedzeniam sa aj v tomto roku uskutoční medzinárodný veľtrh Čína – stredná a východná
Európa v Ningbo (China-CEEC Investment and Trade Ningbo Expo), zameraný na prezentáciu tradičných
a špeciálnych výrobkov a služieb krajín uvedeného regiónu. 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. .Slovenskí podnikatelia majú v júni príležitosť prezentovať v Čine svoje výrobky a služby online,
bez vedľajších nákladov a poplatkov.
SIAL - možnosť prezentácie slovenských agrokomodít v EÚ pavilóne
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.

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

