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Vážení partneri, milí čitatelia,
prinášame Vám ďalšie číslo nášho newslettra.
Pandemická situácia sa stále mení. Rezort zahraničných vecí denne informuje o jej vývoji, o obmedzeniach na
hraniciach, o pobyte cudzincov a o vysielaní pracovníkov do zahraničia, ako aj o obmedzeniach v súvislosti
s ekonomickými aktivitami v tomto období. Všetky informácii nájdete 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.

Prehľad najdôležitejších správ
Slovensko-slovinské podnikateľské fórum
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a
európskych záležitostí (MZVEZ SR) a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky Vás pozývajú na Slovenskoslovinské podnikateľské fórum, organizované pri príležitosti štátnej návštevy slovinského prezidenta Bohura Pahora v
Bratislave dňa 22. júla 2020.
Podvodné aktivity firiem v západnej Afrike
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť, že v poslednom období
rozvinuli svoje podvodné aktivity niektoré spoločnosti v západnej Afrike, ktoré zneužívajú pandémiu Covid-19
v súvislosti s nedostatkom zdravotníckých potrieb a liekov. Tieto firmy sa často skrývajú za oficiálnymi názvami
regionálnych organizácií a oslovujú zahraničné spoločnosti s ponukami účasti na dovozných tendroch.Veľvyslanectvo
SR v Abuji preto odporúča venovať ponukám z krajín západnej Afriky zvýšenú pozornosť.

Úspešné príbehy
STEMI Global Košice víťazom grantu mimoriadnej výzvy SEI pre boj proti COVID-19
Slovenská spoločnosť STEMI Global z Košíc uspela v konkurencii takmer 7000 projektov zameraných na boj proti
následkom COVID-19. Výzvu vyhlásila Stredoeurópska iniciatíva - regionálna platforma pre ekonomickú spoluprácu,
ktorej členmi sú okrem SR krajiny strednej a východnej Európy a západného Balkánu.

Nové produkty pre exportérov
Handbook pre slovenského podnikateľa v Rakúsku
Praktická príručka o vysielaní pracovníkov slovenských firiem a živnostníkov do Rakúska.
Podnikateľský handbook pre Azerbajdžan
Praktická príručka pre slovenského podnikateľa pre vstup na trh Azerbajdžanu.

Zavedenie elektronického colného režimu - India
Zastupiteľský úrad SR v Dilli bol dňa 12. júna 2020 informovaný Ministerstvom zahraničných vecí Indie o zmenách v
colnom režime krajiny. Hlavnou zmenou je zavedenie výhradne elektronického colného systému pre export aj import.
Podmienkou pre každého exportéra/importéra je povinná registrácia na portáli ICEGATE https://www.icegate.gov.in/,
na základe ktorej mu bude vygenerované identifikačné číslo – UIN.
EXIMBANKA SR: COVID úver na podporu udržania prevádzky
Od 27. apríla 2020 EXIMBANKA SR prijíma 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.
Commercial Directory Slovakia 2020
Najnovšie vydanie periodika spoločnosti INFOMA Business Trading s dôležitými kontaktnými údajmi pre zahraničný
obchod a podnikanie v zahraničí a s úvodným príhovorom ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Príležitosti pre podnikanie a tendre
EK otvorila prvú výzvu na predkladanie návrhov inovačných projektov čistých technológií
v rámci Inovačného fondu 6.júla 2020. Prvá výzva poskytne na projekty čistých technológií grantové financovanie vo
výške 1 mld. eur na podporu pri komercializácii. Uzávierka podávania žiadostí je 29. októbra 2020 a projekty možno
prihlasovať cez portál EÚ na financovanie a verejné súťaže.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Moldavskej republike.
EIDHR Režim podpory pre jednotlivé krajiny (CBSS) 2020
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o výzve na predkladanie ponúk o grant Delegácie EÚ v
Srbskej republike prostredníctvom EIDHR programu „Režim podpory pre jednotlivé krajiny 2020“. Výzva je zameraná
na zvyšovanie povedomia o dôležitosti ľudských práv v reakcii na krízu pandémie COVID-19 a podobné núdzové
situácie.
Výzva na predkladanie ponúk na vybudovanie 400kV siete
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove (Moldavská republika) informuje slovenské spoločnosti o možnosti účasti vo výzve na
predkladanie ponúk na výstavbu 400kV jednookruhovej nadzemnej prenosovej siete v dĺžke 158 km. Infraštruktúrny
projekt je pripravovaný v spolupráci so Svetovou bankou.
Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Veľvyslanectvo SR v Belehrade (Srbsko) informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o výberovom konaní Agentúry
pre správu prístavov na spracovanie štúdie uskutočniteľnosti na účely určenia prístavnej oblasti medzinárodných
osobných prístavov v Apatine.
Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Veľvyslanectvo SR v Belehrade (Srbsko) informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o výberovom konaní Agentúry
pre správu prístavov na spracovanie štúdie uskutočniteľnosti na účely určenia prístavnej oblasti medzinárodného
osobného prístavu v Sremskej Mitrovici.
Europe Aid - Program podpory občianskej spoločnosti a médií
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o výzve na predkladanie ponúk o grant Európskej
Komisie „Europe Aid – program podpory občianskej spoločnosti a médií“ na účel posilnenia politiky dialógu v
reformných procesoch Srbska. Hlavným cieľom tejto výzvy je posilnenie dialógovej politiky pri reformných procesoch,
zjednodušiť zapájanie a dialóg medzi štátnymi inštitúciami a mimovládnymi subjektmi, s cieľom zlepšiť dialóg verejnej
politiky.
Japonský distribútor elektroniky hľadá výrobcu v EÚ.
Veľvyslanectvo SR v Tokiu informuje, že prestížny japonský distribútor hľadá v krajinách EÚ dodávateľa elektronických
zariadení na japonský trh. Musí ísť o moderné výrobky najvyššej kvality a to konkrétne o nasledovné produkty:
zariadenia na virtuálnu realitu, kamerové vybavenie, zdravotnícke prístroje, komunikačné zariadenia a mobilné
tlačiarne.
Výzva na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) z Nórskych grantov
Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v
dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle“ a „Verejnoprospešné technológie a pomoc

starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824
eur. Dátum uzatvorenia výzvy je 23. októbra 2020.

Webináre a online konferencie
Webinár „CETA & vládne obstarávanie: príležitosti pre firmy z EÚ a Kanady“
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na webinári „CETA & vládne obstarávanie: príležitosti
pre firmy z EÚ a Kanady“ („CETA & Government Procurement: Opportunities for EU and Canadian companies“), ktorý
sa uskutoční dňa 16. júla 2020 o 16:00 - 17:15 SEČ.
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
Halal Industries Summit 2020 - zmena termínu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o zmene termínu
konania podujatia „Halal Industries Summit 2020“, ktoré sa malo uskutočniť v dňoch 28. októbra - 2. novembra 2020
v Jakarte (Indonézia), Podujatie sa presúva na rok 2021, presný termín konania bude oznámený dodatočne. Samit
je platformou pre vládne, ale aj iné zainteresované strany v globálnom halal priemysle, aby diskutovali o aktuálnych
príležitostiach a výzvach. („halal” znamená „povolený podľa islmskej tradície“).
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 .

Náš občasník o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

