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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o obmedzeniach na hraniciach a podmienkach cestovania, karanténe, registrácii,
výnimkách a cestovných odporúčaniach počas pandémie COVID-19 nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase pandémie
poradenské služby e-mailom (bizinfo@mzv.sk). Na našej webovej stránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici
nájdete denne aktualizované príležitosti pre podnikanie v zahraničí, knižnicu ekonomických informácií o všetkých
krajinách sveta, manuály verejných obstarávaní v medzinárodných organizáciách, prehľad netarifných obchodných
prekážok a užitočné kontakty.
Informácie rezortu zahraničia pre občanov a podnikateľov, dokumenty na stiahnutie a užitočné odkazy ohľadom
brexitu nájdete nižšie:

Prepravujete tovar do Spojeného kráľovstva cez holandské prístavy? Potom sa nasledujúce pravidlá týkajú
aj Vás!
V holandských prístavoch bude od 1. januára 2021 potrebné vždy vopred zadministrovať colné doklady a náležité
formality a následne digitálne notifikovať cez portál Portbase. Podrobný návod na splnenie piatich krokov potrebných
na bezproblémovú prepravu cez holandské prístavy je k dispozícii na: www.getreadyforbrexit.eu
Komunikačná kampaň britskej vlády na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s brexitom-om
Brexit - informácie pre podnikateľov
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?

Pozvánky na online podujatia
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na webinár - Brexit a colná problematika po 1.1.2021
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva 22. januára 2021 od 9:00 na webinár "Brexit a colná problematika po
1.1.2021". Priamej od skúseného experta pána Mgr. Jozefa Vaška, em. h.c.i. získate komplexné a aktuálne informácie
k špecifikám a colným postupom týkajúcich sa Brexitu.
Webinár: Ako môžu české, maďarské a slovenské spoločnosti vstúpiť na trhy rozvojových krajín
Eximbanka SR Vás pozýva na bezplatný Online webinár "Ako môžu české, maďarské a slovenské spoločnosti vstúpiť
na trhy rozvojových krajín s International Finance Corporation (IFC)" zo skupiny Svetovej banky, ktorý sa uskutoční
v utorok - 26. januára 2021 od 14:00 do 16:15 a v stredu - 27. januára 2021 od 14:00 do 16:00. Našim cieľom je
Vám priniesť aktuálne informácie o možnostiach podpory zo strany IFC vo vybraných krajinách ako Srbsko, Ukrajina,
Bielorusko, Gruzínsko a Azerbajdžan a spájať Vás s Vašimi potenciálnymi korporátnymi partnermi zo súkromného
sektora.

FOOD IL EXPO – The Israeli Food & Beverages Virtual Expo
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia FOOD IL EXPO a KOSHER
FOOD EXPO, ktoré sa uskutoční online v dňoch 16. až 18. februára 2021. FOOD IL VIRTUAL EXPO je jedinečné
riešenie pre výrobcov, importérov, exportérov a distribútorov F&B priemyslu v Izraeli a v zahraničí poskytujúce
príležitosť prezentovať svoje výrobky a nadviazať nové obchodné kontakty.
Medzinárodné strojárske fórum
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni informuje slovenské spoločnosti o možnosti zúčastniť sa Medzinárodného
strojárskeho fóra, ktoré sa uskutoční online v termíne 11. -12. marca 2021. Podujatie organizuje Rakúska obchodná
komora v spolupráci s EEN. Účasť zahraničných firiem je bezplatná. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú plánované
B2B.

Produkty pre exportérov
Informačný portál „Access2Markets“
Informačný portal „Info Viet-Trade Portal“
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Informácia pre podnikateľské subjekty SR o možnosti zapojiť sa do tendrov USAID na Ukrajine
USAID Energy Security Project vyhlásil verejnú súťaž na vytvorenie príručky schémy zásobovania teplom.
Vypísanie kontraktu na výmenu transformátorov a filtrov v NATO - SHAPE
SD NATO
informuje prostredníctvom SHAPE (najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl NATOv Európe)
o možnostiach pre slovenské firmy uchádzať sa o kontrakt výmeny transformátorov a filtrov v SHAPE (Mons,
Belgicko). V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť do 2. apríla 2021 na adresu uvedenú v prílohe správy.
COVID-19: Registrácia ponúk dodávateľov zdravotníckeho materiálu a vybavenia nemocníc
Veľvyslanectvo SR v Osle informuje slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o vývoz produktov a služieb
v súvislosti s COVID-19 do Nórska o možnosti registrovať svoju ponuku prostredníctvom elektronického formulára
vytvoreného v súvislosti s pandémiou na webovej stránke nórskej inštitúcie Sykehusinnkjøp, ktorá centrálne
koordinuje obstarávanie vybavenia nemocníc v Nórsku a zhromažďuje ponuky dodávateľov.
Oznam o privatizačnom portfóliu Srbskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o zozname podnikov v
Srbskej republike, ktoré sú v procese privatizácie.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Moldavskej republike.
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Chorvátskej republike.

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

