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Ženy v slovenskej ekonomickej diplomacii

Týždeň žien v diplomacii
8. marec – Medzinárodný deň žien
Medzinárodný obchod a ženy
Vedeli ste, že...
WTO a rodová rovnosť
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková o mieste žien v medzinárodnej politike Hlboká-Online
Slovenky vo finančných inštitúciách

online
Rozvojová spolupráca: SAMRS výzva Program podnikateľských partnerstiev (PPP)
Výzva je otvorená do 15. marca 2021 pre potenciálne projekty vo všetkých rozvojových krajinách v zozname OECD
DAC. A taktiež je otvorená, čo sa týka sektorového zamerania. Projekty majú ale reflektovať dve prierezové témy
slovenskej rozvojovej spolupráce a Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) – Ochrana životného prostredia a klímy
(SDG13) a Rovnosť príležitostí (SDG5). Viac informácií získate na stránke https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2021ppp-1-otvorena-do-15-marca-2021/ .
Dotazník o záujme o krajiny Strednej a Južnej Ameriky a Karibiku
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci so zastupiteľskými úradmi v Strednej a Južnej
Amerike a Karibskej oblasti (Veľvyslanectvá SR v Buenos Aires, Havane, Brazílii, Mexiku) vytvorila dotazník
zameraný na preverenie záujmu slovenských spoločností o trh Latinskej Ameriky. Zapojte sa a napíšte, čo vašu
spoločnosť zaujíma.
Globálne výzvy si vyžadujú globálne úsilie, koncept inteligentných miest je na to vhodným nástrojom
Za účasti odbornej verejnosti, zástupcov samospráv, predstaviteľov rezortu zahraničných vecí, životného prostredia a
expertov zo zahraničia sa 11. marca 2021 konal 6.ročník medzinárodnej konferencie organizovanej občianskym
združením Smart Cities Klub. Témou bola adaptácia na zmenu klímy v samosprávach. S cieľom intenzívnejšie
spolupracovať s regiónmi Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nedávno podpísalo
Memorandum o porozumení so Smart Cities Klubom a prichádza s viacerými ponukami pre verejný a súkromný
sektor.
Webový katalóg inovatívnych verejných služieb inteligentných miest (smart cities)
Zavedenie dátovo vedenej správy a digitálneho územného plánu pre účely plánovania mesta/obce v kontexte
klimatickej zmeny, udržateľnej mobility a Green Deal. Aj tieto riešenia sú súčasťou katalógu inovatívnych verejných
služieb. Voľný prístup do neho je možný vďaka projektu ekonomickej diplomacie Veľvyslanectva SR v Prahe s českým
združením CZECH.UP a ďalšími partnermi, realizovanom koncom roku 2020.Mestá a obce majú možnosť profitovať
z voľného prístupu na webový katalóg inovatívnych verejných služieb (smart cities), ktoré už boli vytvorené a
odskúšané v ČR a ďalších krajinách V4. Pri verejnom obstarávaní a zadávaní požiadaviek na dodanie inovatívnych
riešení a získavaní finančných zdrojov v rámci dotačných výziev budú obce a mestá vedieť fundovane zadať
požiadavky na inovácie, ktoré budú kompatibilné s inováciami v inom meste SR/ČR resp. v stredoeurópskom regióne.
Pre slovenské firmy ponúka webový portál príležitosť zverejniť svoje ponuky dodávok služieb/technológií pre obce a
mestá.

Luxembursko ponúka slovenským startupom zaujímavé možnosti
Firmám zameraným na inovácie v oblasti zdravotníctva ponúka spoluprácu nový luxemburský akcelerátor House of
Medtech. Ide o súkromný subjekt, ktorý však požíva podporu luxemburskej vlády. Akcelerátor záujemcom ponúka
vytvorenie novej stratégie, vyhľadanie vhodných partnerov, a hlavne investorov z Luxemburska, ale iných krajín.
Takisto im môže byť nápomocný pri prieniku na nové trhy v Európe, Amerike, či Ázii. Viac informácií o akcelerátore
nájdu záujemcovia zo Slovenska na https://www.houseofmedtech.com/. Obdobnú spoluprácu v oblasti
kybernetickej bezpečnosti slovenským subjektom ponúka House of Deeptech https://www.houseofdeeptech.com/
Medzinárodnú expertízu v tejto oblasti má aj luxemburské Cybersecurity Competence Center C3 https://www.c3.lu/.
AXIS TEL AVIV
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive pozýva inovačnú a startupovú verejnosť na konferenciu Axis Tel Aviv, ktorá sa
uskutoční 17. marca 2021 online. Konferencia je určená pre začínajúcich podnikateľov, investorov, inovátorov alebo
členov ekosystémov, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie a sieť kontaktov. Axis Tel Aviv je považovaná za jednu z
najefektívnejších izraelských startupových akcií pre oblasť dealmakingu.
Webinár Zrýchľovanie digitálnej transformácie pre občanov a podniky – perspektívy Európy a Kanady
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o webinar 24. marca 2021 o 15:00 hod. SEČ.
Webinár Obchodujeme s Belgickom
Máte záujem o obchodovanie s Belgickom? Chceli by ste sa etablovať na trhu, ale nie ste si istý na čo sa zamerať,
resp. čomu sa vyhnúť? Prípadne už máte skúsenosti v teritóriu, ale potrebujete viac informácií na plnohodnotnú
spoluprácu? Praktické rady a tipy ako funguje zahraničný obchod s Belgickom, skúsenosti, zvyky a špecifiká priamo
z teritória, ale aj možnosti právnej asistencie, budú nosnými témami webinára, ktorý 7. apríla 2021 organizuje
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli.
Veľtrh HOLIDAY & SPA EXPO v Bulharsku
Veľvyslanectvo SR v Sofii pozýva na 38. ročník veľtrhu HOLIDAY & SPA EXPO 22. - 23. apríla 2021 na výstavisku
Inter Expo v hlavnom meste Sofia. Ide o tradičný veľtrh pod patronátom Ministerstva pre turizmus Bulharskej republiky,
ktorý patrí medzi najväčšie podujatia svojho druhu na Balkáne.
INTERNATIONAL B2B SOFTWARE DAYS v Rakúsku
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na medzinárodné B2B Software Days
organizované tento rok formou webináru 10. - 12. mája 2021 z viedenskej radnice. Podujatie organizuje pod
mottom The Future of Digital Business Rakúska agentúra na podporu výskumu, Rakúska obchodná komora,
Viedenská obchodná agentúra a Technická univerzita vo Viedni v spolupráci so sieťou Enterprice Europe Network
Kongres Sales Excellence
Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje o pripravovanom kongrese pod názvom „Sales Excellence“, ktorý organizuje
slovenská spoločnosť etablovaná na rakúskom trhu v Hoteli Meliá Vienna 22. júna 2021. Štvrtý ročník kongresu
venovaný budúcnosti predaja je prvýkrát organizovaný ako česko-slovenská verzia.

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Projektová technická dokumentácia pre výstavbu veže na letisku v Niši
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
štátnej spoločnosti „Aerodromi Srbije“ na spracovanie technickej projektovej dokumentácie pre výstavbu veže letiska
v Niši. Technická dokumentácia musí zahŕňať koncepčné riešenie s min. 2 návrhmi vzhľadu budúcej budovy, koncept
projektu, štúdiu uskutočniteľnosti, projekt na stavebné povolenie, projekt výstavby, projekt fasády a interiérového
dizajnu, geodetických prác a i.. Konečný termín na predkladanie ponúk je 1. apríl 2021, do 12:00 hod.
Tender na využitie pozemku bývalej US vojenskej základne pri Heraklione
Privatizačný fond GR (HRADF) vypísal tender na výber najvyššej ponuky na využitie časti bývalej US vojenskej
základne Gournes v Heraklione na Kréte. Ide o pozemok o rozlohe 345 567 m² pri pláži nachádzajúci sa 13 km od
letiska Nikos Kazantzakis a 16 km od mesta Heraklion, ktorý je vhodný pre investíciu v oblasti cestovného ruchu.
Termín na predloženie ponuky do výberového konania je 15. júla 2021.
Výstavba plynovodu Niš – Dimitrovgrad
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na výstavbu plynového
interkonektora Srbsko – Bulharsko. Ide o výstavbu obojsmerného magistrálneho plynovodu MG10 Niš – Dimitrovgrad
na území Srbska a výstavbu štyroch meracích a regulačných staníc a technických zariadení. Termín na predkladanie
ponúk je 15. jún 2021.
Exportná príležitosť na Cypre v potravinovom priemysle
Cyperský veľkoobchod CH.THEOTOKIS LTD hľadá zahraničného partnera na dovoz potravinárskych surovín.
Požadované portfólio na vývoz na Cyprus zahŕňa tieto výrobky: mliečne výrobky, údeniny, slnečnicový olej, sójový olej
a repkový olej, rôzne druhy orechov, sušené ovocie, konzervované produkty (huby, paradajky, artičoky, olivy),
strukoviny, ryža, korenie, vrecia na odpadky a iné produkty.

Kontrakt na výmenu transformátorov a filtrov v NATO - SHAPE
SD NATO informuje prostredníctvom SHAPE (najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe)
o možnostiach pre slovenské firmy uchádzať sa o kontrakt na výmenu transformátorov a filtrov v SHAPE (Mons,
Belgicko). V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť do 2. apríla 2021 na adresu uvedenú v prílohe správy.
Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu: Low Carbon Business Action!
EÚ spustila 14. januára 2020 program Low Carbon Business Action (LCBA), podporujúci malé a stredné európske
podniky a tiež spoločnosti s malou a strednou kapitalizáciou, ktoré majú záujem podnikať alebo predávať svoje
technológie v Mexiku a ďalších krajinách Latinskej Ameriky (Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia), ako aj v Kanade.
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.

Produkty pre exportérov
Náš newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu.
Zamestnávaní cudzincov vo Vietname a Vietnamcov zahraničnými subjektmi
Zoznam kórejských veľtrhov a výstav KOEA
Hľadáte obchodné zastúpenie vo Flámsku?
Vietnam - informačný portal Informačný portal „Info Viet-Trade Portal“
India - informačný portal https://www.icegate.gov.in/

Úspechy
Na Ukrajine bol slávnostne spustený do prevádzky pilotný SK-CZ-UA projekt kotolne na biomasu
Cieľom projektu bola výstavba modernej kotolne, ktorá na vykurovanie mesta využíva biomasu a nahradila tak
doterajšiu výrobu tepla zo zemného plynu. Slávnostné prestrihnutie pásky a spustenie kotolne do prevádzky sa
uskutočnilo 2. marca 2021 v Belopoljí za účasti veľvyslanca SR na UA M. Šafina a veľvyslanca ČR na UA R. Matulu,
primátora mesta Belopolje J. Zarko, zástupcov Národnej energetickej a. s. Bratislava, českej spoločnosti RSJ
Investments a predstaviteľov komunálneho podniku Teploservis Belopolja.

Brexit - informácie pre podnikateľov
Dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Informačné miesta pre dopravcov po brexite
Spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK

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

