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TOP SPRÁVY
Z regiónov do sveta - Nitra
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Nitriansky samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať
na okrúhly stôl Z regiónov do sveta so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou a predsedom Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milanom Belicom, ktorý sa uskutoční 15. marca 2022 v Nitre. Účasť je potrebné potvrdiť
najneskôr do 4. marca 2022 prostredníctvom registračného formulára. Viac
Slovensko - rakúska kooperačná burza
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva slovenské spoločnosti pôsobiace v kovospracujúcom, drevárskom a
potravinárskom priemysle na Slovensko - rakúsku kooperačnú burzu, ktorá sa uskutoční 10. marca 2022 v
bratislavskom hoteli Carlton. Registrovať sa je potrebné do 27. februára 2022. Viac

KALENDÁR PODUJATÍ

2022

január máj 2022

9. - 11.
marca
2022

10. marca
2022

Harmonogram veľtrhov, výstav a podnikateľských misií v rámci národného projektu "Podpora
internacionalizácie MSP" na rok 2022
Agentúra SARIO uverejnila harmonogram medzinárodných veľtrhov a výstav v roku 2022, na ktorých
budú organizované národné stánky SR s finančnou podporou EÚ. V rámci priamej podpory účasti firiem
SARIO uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície, registračné poplatky za každého
vystavovateľa a zápis do katalógu. Záujemcovia o účasť v národnom stánku sa môžu registrovať online
na webovej stránke www.sario.sk.
Program švajčiarskejho akcelerátora Kickstart
Kickstart je inovačný ekosystém a platforma slúžiaca na premostenie startupov s korporáciami,
nadáciami a univerzitami vo Švajčiarsku s cieľom urýchliť partnerstvá a technologické inovácie. Viac
Medzinárodný veľtrh obuvníckeho priemyslu
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu „Poland Shoes
Expo“, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. - 11. marca 2022 vo Varšave. Viac
Kazašsko-slovenské obchodné fórum
SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Veľvyslanectvom Kazašskej republiky v SR
pozýva slovenské podnikateľské subjekty na Kazašsko-slovenské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční
dňa 10. marca 2022 v bratislavskom hoteli Devín. Viac

10. - 13.
marca
2022

DefExpo India
Veľvyslanectvo SR v Dillí informuje o konaní najvýznamnejšieho zbrojárskeho veľtrhu v Indii. Podujatie
sa bude konať hybridnou formou - fyzicky a online v meste Gandhinagar vo zväzovom štáte Gudžarát
10. – 13. marca 2022. Viac

14. - 18.
marca
2022

FIAGROP - Poľnohospodársky a potravinársky veľtrh v Havane
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na XXIII. ročníku výstavy FIAGROP Havana v dňoch 14. – 18. marca 2022, na
ktorom veľvyslanectvo pripravuje slovenský stánok. Viac

17. - 19.
marca
2022

Veľtrh poľského vína a viníc
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť o konaní vínneho veľtrhu „Targi
polskich win i winnic“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 17. - 19. marca 2022 v Poznani, Poľsko. Viac

24. marca
2022

EÚ - Angola Business Forum
Slovenské veľvyslanectvo v Lisabone informuje podnikateľskú verejnosť o konaní historicky prvého EÚ
- Angola biznis fóra, ktoré sa uskutoční prezenčne v Bruseli aj online 24. marca 2022. Viac

21. - 23.
apríla
2022

Stavebný veľtrh Brno 2022
Trenčianska regionálna komora SOPK – zástupca Stavebného veľtrhu Brno pre Slovenskú republiku, v
spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizuje účasť slovenských subjektov na Stavebnom veľtrhu a veľtrhu
Drevo a stavby Brno, ktoré sa uskutočnia 21. – 23. apríla 2022.

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE

Program švajčiarskejho akcelerátora Kickstart
Kickstart je inovačný ekosystém a platforma slúžiaca na premostenie startupov s korporáciami, nadáciami a
univerzitami vo Švajčiarsku s cieľom urýchliť partnerstvá a technologické inovácie. Viac
Verejno-súkromné partnerstvo na výstavbu 3 bioplynových elektrární a dodávku energie
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o verejnej výzve na predkladanie ponúk štátnej spoločnosti „JKP Gradska
toplana Niš“ o verejno-súkromnom partnerstve na výstavbu 3 bioplynových elektrární a dodávku tepelnej energie
z biomasy. Konečný termín na predkladanie ponúk je 1. marec 2022. Viac
WIPO Global Awards – možnosť prihlásenia sa do súťaže pre malé a stredné podniky SR
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila nový program “WIPO Global Awards”, so
zámerom oceniť výnimočné podniky a jednotlivcov využívajúcich ochranu duševného vlastníctva (t.j. patenty,
ochranné známky, priemyselný dizajn, autorské právo a pod.) s pozitívnym dosahom doma a v zahraničí na
ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj spoločnosti. Prvé kolo programu je zamerané na malé a stredné podniky
(SMEs), ktoré sa môžu do tohto programu prihlásiť do 14. marca 2022. Viac
Inovačný program Disrupt Me pre veľké podniky
EIT Hub Israel, izraelská pobočka Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, v roku 2022 po štvrtýkrát
organizuje inovačný program Disrupt Me. Program poskytuje komplexné inovačné riešenia, ktoré pomáhajú
spoločnostiam nájsť najmodernejšie izraelské technológie a s ich pomocou zdokonaliť ich firemnú inovačnú
stratégiu. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2022. Viac

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Inovačný deň v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií
Na štrnástom podujatí z cyklu Inovačný deň sa 21. februára 2022 zahraničným veľvyslankyniam a veľvyslancom
akreditovaným v Slovenskej republike predstavil Kempelenov inštitút inteligentných technológií a slovenská
spoločnosť Innovatrics. „Umelá inteligencia má nielen enormný komerčný potenciál, ale dokáže tiež prispieť k
riešeniu globálnych problémov, akými sú napríklad boj proti klimatickým zmenám. V čase častého zneužívania
sociálnych sietí som rada, že Kempelenov inštitút sa zaoberá aj etickými otázkami v technológiách. Okrem iného sa
podieľa na projekte, ktorého ambíciou je identifikácia dezinformácií,“ informovala štátna tajomníčka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. Viac

PRE EXPORTÉROV
Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu.
Viac informácií na webstránke „Ekonomická diplomacia“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

