02.09.2016 │35.týždeň

10/2021

11.06.2021

TOP SPRÁVY

22.júna
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POZVÁNKA – Z regiónov do sveta v Trnavskom kraji
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková a
predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič si Vás dovoľujú pozvať na diskusné fórum
s názvom: „Z regiónov do sveta”. Interaktívna prezentácia ponuky pre súkromný sektor, vedeckú
komunitu a regionálnu samosprávu sa uskutoční 22. júna 2021 o 10.00 hod. v priestoroch hotela Holiday
Inn v Trnave. NOVÉ

KALENDÁR PODUJATÍ
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2021

6. - 8.
októbra
2021

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na nasledovné podujatia
Webináre zamerané na aktuálne dopyty obchodných partnerov. NOVÉ

„Svetové fórum k cirkulárnej ekonomike 2021“
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o podujatí " World Circular Economy Forum 2021", ktoré sa
uskutoční 13. - 15. septembra 2021. Kanada je hostiteľskou krajinou fóra, ktoré sa uskutoční v Toronte.
Tohtoročné fórum sa zameria na prierezové problémy a témy, ktoré sa týkajú oživenia hospodárstva a
prechodu na cirkulárnu ekonomiku. NOVÉ
„Globálny energetický veľtrh“
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o veľtrhu zameranom na oblasť energetiky "Global Energy
Show", ktorý sa uskutoční 21. - 23. septembra 2021 v Calgary, Kanada. „Global Energy Show“
predstavuje platformu umožňujúcu spoluprácu v oblastiach týkajúcich sa všetkých zdrojov energie, ako
aj na predstavenie inovácií a technológií zameraných na dilemu zosúladenia rastúceho dopytu po energii
s potrebou prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Objavte svet dopravy v srdci Európy na World of Freight EXPO v Bratislave
Veľtrh, konferencia a B2B podujatie, ktoré spája celý dodávateľský reťazec, je zamerané na vytváranie
obchodných príležitostí v celom regióne „Novej Európy.“ Témami sú trvalý rast v elektronickom obchode,
progresívna digitalizácia logistických procesov, revolučný vplyv priemyslu 4.0 na dopravu a logistiku.
WOF EXPO sa uskutoční 6. - 8. októbra 2021 v Incheba Expo v Bratislave.

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Predaj spoločnosti “PKS-LATEX-HLC” a.s.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o predaji spoločnosti v úpadku “PKSLATEX-HLC” a.s., ul. Nikole Tesle 11, Čačak. Oblasť činnosti akciovej spoločnosti v úpadku “PKS-LATEX-HLC” je
chemický priemysel. Predaj sa koná systémom verejnej dražby a začiatočná cena je 122 745 900 dinárov (cca. 1 mil.
EUR). Depozit v rovnakej sume treba zaplatiť najneskôr do 25.júna 2021. Verejná dražba sa bude konať 02.júla 2021
o 12.00h. NOVÉ
Výstavba kanalizačnej siete na sídlisku Miljakovac
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
verejnej štátnej spoločnosti „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“ na výstavbu kanalizačnej siete
na belehradskom sídlisku Miljakovac. Konečný termín na predkladanie ponúk je 5. júl 2021, do 12:00 hod. Viac
informácií o verejnej výzve a dokumentácia sú dostupný na https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/32018 NOVÉ

EIC Accelerator
Európska komisia otvorila možnosť predkladania projektových návrhov do fázy krátkeho návrhu prostredníctvom
špecifickej AI platformy. Na linke nájdete prehľad novej schémy EIC Accelerator, vrátane financovania, jej fáz, tém,
hodnotenia, odkazov a kontaktov.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na 24. Medzinárodnom ekonomickom
fóre (SPIEF)
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok a podpredseda vlády a minister
hospodárstva SR Richard Sulík sa vo štvrtok a piatok (3.- 4. júna 2021) zúčastnili na 24. Medzinárodnom
ekonomickom fóre (SPIEF) v Petrohrade. Okrem návštevy podujatia absolvovali pracovné stretnutia s ministrom vedy
a vysokoškolského vzdelávania Valerijom Faľkovom, ktorý je zároveň spolupredsedom slovensko-ruskej medzivládnej
komisie pre hospodársku a vedecko-technologickú spoluprácu.
Otvorenie veľtrhu Ningbo Expo
Druhý medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru zameraný na hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Čínou a
krajinami strednej a východnej Európy bol slávnostne otvorený v meste Ningbo dňa 8. júna 2021 popoludní. Najvyšší
predstavitelia vlády Číny a krajín strednej a východnej Európy, ako sú Česká republika, Slovensko, Srbsko, Poľsko,
Slovinsko a Maďarsko, predniesli online osobné prejavy pri príležitosti otvorenia výstavy. Slovenskú republiku
reprezentoval podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister hospodárstva Richard Sulík.
Konferencia o výmene a spolupráci Číny s krajinami CEEC a prvé CEE Think Tank Fórum
Ningbo Education Bureau zorganizovalo dňa 9. júna 2021 fórum zamerané na „digitálnu, obojstranne výhodnú
spoluprácu a rozvoj“ s využitím online a offline metód. Konferenciu otvoril Fang Jun, zástupca riaditeľa
medzinárodného oddelenia na čínskom ministerstve školstva. Bolo predstavených 6 aliancií a podpísaných 6
projektov spolupráce v oblasti vzdelávania.
Slovenský potenciál spolupráce s Kanadou v oblasti čistých technológií
Veľvyslanectvá krajín Vyšehradskej spolupráce (V4) v Kanade zorganizovali 1. júna 2021 virtuálnu konferenciu pod
názvom „Spolupráca Kanady a V4 v ekonomickej obnove - posilnenie sektora čistých technológií.“
Kooperačné podujatie slovenských a írskych podnikateľov
Slovakia – Ireland Tech Pitch je pilotným projektom veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dubline zameraným na
hľadanie investorov a výmenu skúseností slovenských a írskych firiem. Partnermi podujatia sú honorárny konzulát
Slovenskej republiky v Galway, Digital Business Ireland a SARIO. Projekt je hradený z finančných prostriedkov
ekonomickej diplomacie.

PRE EXPORTÉROV
Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
Poľsko zavádza nový systém elektronického výberu mýta e-TOLL
Služby Virtuálnej kancelárie v Chorvátsku pre slovenským podnikateľov
Brexit - informácie pre podnikateľov
Brexit - revidovaný harmonogram zavedenia kontrol tovaru
Brexit - dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Brexit - informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Brexit - dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Brexit - ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Brexit - Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Brexit - 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

