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Vážení partneri, milí čitatelia,
prinášame Vám ďalšie číslo nášho newslettra.
Pandemická situácia je stále najdôležitejšou témou rezortu zahraničných vecí. 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 v Bratislave
Pri príležitosti oficiálnej oficiálnej návštevy prezidenta Slovinskej republiky v Bratislave sa 22. júla 2020 v priestoroch
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uskutočnilo Slovensko-slovinské
podnikateľské fórum. Prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú a prezidenta Slovinskej republiky Boruta
Pahora na pôde rezortu privítala štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Súčasťou podnikateľského fóra boli obchodné
rokovania 15 slovinských a 18 slovenských inovatívnych firiem.
Slovak Start-up Pitch Day
Veľvyslanectvo SR vo Washingtone D.C. pripravilo v spolupráci s popredným akcelerátorom VentureOut, sídliacim v
New Yorku, virtuálny program pre 10 slovenských startupov. Uskutoční sa 27. - 28.júla 2020 a jeho súčasťou bude aj
Slovak Start-up Pitch Day pred panelom investorov. Účasť je financovaná z grantovej schémy Projekty ekonomickej
diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Viac nájdete tu bit.ly/30gziZ7!
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje 21. októbra 2020 „Slovenskú kooperačnú burzu
Bratislava 2020“, najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku zamerané na spoluprácu slovenských a
zahraničných firiem.
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.

Nové produkty pre exportérov
Handbook pre slovenského podnikateľa v Rakúsku
Podnikateľský handbook pre Azerbajdžan
Zavedenie elektronického colného režimu - India
ICEGATE https://www.icegate.gov.in/
EXIMBANKA SR: COVID úver na podporu udržania prevádzky
Commercial Directory Slovakia 2020

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Izrael - výzva na predkladanie ponúk na nových dodávateľov do siete supermarketov a hypermarketov
Najväčší obchodný reťazec Shufersal (https://www.shufersal.co.il/online/) vypísal výzvu na nových dodávateľov do
siete svojich predajní, ktorá bola zaslaná na všetky zastupiteľské úrady členských štátov EÚ. Shufersal má 404
prevádzok (supermarkety, hypermarkety) v Izraeli a z toho 93 drogérií Be by Shufersal s ročným obratom 3,4 mld. €.
Kvôli pandémii COVID-19 nie je možné v Izraeli organizovať veľtrhy a prezentácie výrobkov, preto sa spoločnosť ako
alternatívu rozhodla umožniť zasielať aktuálne katalógy elektronicky alebo si dohodnúť Zoom prezentáciu výrobkov.
Konzultačné služby v oblasti stavebného dozoru
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o výzve EIB na predkladanie ponúk na poskytnutie
konzultačných služieb pri výstavbe 32,7 km diaľnice E-80 Niš (Merošina) – Pločnik (Beloljin). Zákazník (Srbská
republika, „Koridori Srbije“ s.r.o. Belehrad). Termín na predkladanie ponúk je 17. august 2020, do 12:00 hod.
Spracovanie územného plánu osobitných účelov pre Národný park Djerdap
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o výberovom konaní Ministerstva
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky na spracovanie územného plánu národného parku
Djerdap. Územie národného parku Djerdap bolo dňa 10. júla 2020 zapísané do zoznamu UNESCO „Unesco Global
Geoparks“ a vyhlásené za prvý geopark v Srbsku. Predpokladaná hodnota tejto ponuky je 16,5 mil. dinárov s DPH
(cca. 140.300 EUR). Konečný termín na predkladanie ponúk je 13. august 2020, do 10:00 hod.
EK otvorila prvú výzvu na predkladanie návrhov inovačných projektov čistých technológií
Z Inovačného fondu 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.
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.
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
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
Sustainable Energy Forum and Trade Show of Central and Eastern Europe – SEF 2020 KYIV
Veľvyslanectvo SR na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 20. - 22. októbra 2020 sa v Kyjeve
uskutoční v poradí 12. ročník medzinárodného energetického fóra „Sustainable Energy Forum and Trade Show of
Central and Eastern Europe“ – SEF 2020 KYIV. Fórum, ktorého súčasťou je aj výstava sa uskutoční do 3 dni. Počas
nich bude priestor venovaný problematike udržateľného energetického priemyslu na Ukrajine a vo Východnej Európe.
Predstavené budú najnovšie technológie a riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

CISOLAR 2020 – zmena termínu konania
Veľvyslanectvo SR na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť o zmene termínu konania medzinárodného
energetického podujatia CISOLAR 2020. Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. - 22. októbra 2020 v Kyjeve. Ide o
najväčšie regionálne biznis podujatie venované slnečnej energetike, v rámci ktorého budú predstavené najnovšie
technológie, trendy a investičné príležitosti.
Potravinársky veľtrh FOODEX JAPAN 2021
V dňoch 9. - 12. marca 2021 sa v meste Chiba neďaleko Tokia uskutoční prestížny medzinárodný veľtrh s potravinami
a nápojmi FOODEX JAPAN 2021. Táto každoročná udalosť je vnímaná ako vynikajúca príležitosť na nadviazanie
obchodných kontaktov vo východnej Ázii. Očakáva sa účasť asi 3500 vystavovateľov z celého sveta a asi 85 000
návštevníkov. Uzávierka prihlášok vystavovateľov je 30. októbra 2020.
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 newsletter 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

