02.09.2016 │35.týždeň

4/2019

01.02.2019

Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

Minister M. Lajčák podpísal Memorandum o spolupráci medzi MZVEZ SR a SOPK
Minister zahraničných vecí európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a predseda Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók podpísali 28. januára 2019 Memorandum o
spolupráci medzi MZVEZ SR a SOPK v oblasti ekonomickej diplomacie.
Ekonomická diplomacia SR na facebooku
Facebookový profil Ekonomická diplomacia SR bol spustený s cieľom priblížiť aktivity siete
ekonomickej diplomacie širokej verejnosti a podporiť zdieľanie informácií z portálu MZVEZ SR
„Podnikajme v zahraničí“.
Globálny podnikateľský summit po prvý krát v Európe
V dňoch 4. – 5. júna 2019 sa v holandskom Haagu uskutoční 9. globálny podnikateľský samit (Global
Entrepreneurship Summit, GES 2019) so zameraním na technológie na riešenie globálnych výziev v
poľnohospodárstve, potravinárstve, ochrane zdravia, energetike a vodnom hospodárstve, vrátane
protipovodňovej prevencie. Organizátori summitu očakávajú účasť cca 2,5 tisíc podnikateľov,
investorov a zástupcov médií. Podujatie, organizované Holandskom a USA, je určené pre
„investment-ready-scale-ups“. Účasť na podujatí pre podnikateľov je bezplatná, náklady na
ubytovanie hradí US strana. Registrovať sa dá do 1. marca 2019. Účasť záujemcov na podujatí
podlieha schváleniu výberovou komisiou.

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
UNDP verejná súťaž v oblasti budovania kapacít pre zapájanie slovenského súkromného
sektora do rozvojovej spolupráce
Od 21. januára 2019 je otvorená verejná súťaž UNDP na konzultačné služby v oblasti budovania
kapacít pre zapájanie slovenského súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Súťažné návrhy
je možné predkladať do 22. februára 2019. Všetky potrebné informácie, vrátane podmienok súťaže
a príslušných formulárov sú dostupné na stránkach UNDP a UN.
Tender na rekonštrukciu televíznej veže v Rige
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na rekonštrukciu televíznej
veže v Rige. Prihlášku do tendra treba podať do 14. februára 2019 do 11:00 (miestneho času).

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji štátneho
podniku - prístav v Novom Sade.
Ministerstvo hospodárstva Srbska vyhlásilo výberové konanie na predaj spoločnosti Luka Novi Sad
s počiatočnou cenou 7,99 mil. EUR.

Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v Dánsku.
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Výstavy, veľtrhy a konferencie
Otváracie konferencie k finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórskeho finančného mechanizmu
V súvislosti s Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finančného mechanizmu Úrad vlády SR, ako správca programov oznamuje verejnosti, že plánuje
organizovať otváracie konferencie uvedených programov.
5. ročník medzinárodného veľtrhu „Agri Travel e Slow Travel“
Zastupiteľský úrad SR v Ríme si dovoľuje informovať slovenské podnikateľské subjekty o piatom
ročníku medzinárodného veľtrhu „Agri Travel e Slow Travel“, ktorý sa bude konať v severotalianskom
meste Bergamo v dňoch 14. - 17. februára 2019.
41. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o úspešnom a atraktívnom
podujatí - 41. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu , ktoré sa koná 21. - 24. februára 2019 v
priestoroch belehradského výstaviska (Beogradskij sajam).
8. Medzinárodné dni energetiky a investícií
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 8. Medzinárodných dňoch
energetiky a investícií, ktoré sa konajú 27. - 28. 2. 2019 v priestoroch Novosadského výstaviska
(Novosadski sajam).

MuniWorld/MuniExpo 2019 v Tel Avive
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje o medzinárodnej konferencii s výstavou
MuniWorld/MuniExpo 2019, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. – 28. februára 2019 v Tel Avive.

Svetový mobilný veľtrh
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Svetového
mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 28. februára 2019 v Barcelone.

WEC – World Exchange Congress 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní Kongresu cestovného
ruchu a turistiky World Exchange 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 27. februára 2019 v hl. meste
Libanonu Bejrúte.

GLOBAL INDUSTRIE / MIDEST 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom
priemyselnom veľtrhu GLOBAL INDUSTRIE, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. - 8. marca 2019, v meste
Lyon, Francúzsko.

Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej vinárskej
súťaži CITADELLES DU VIN 2019, ktorý sa uskutoční 16. - 18. marca 2019, v meste Bordeaux,
Francúzsko.
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9th World Congress for Trade & Investment
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 9. ročníka Svetového
kongresu pre obchod a investície - World Congress for Trade & Investment, ktorý sa uskutoční v dňoch
27. - 29. marca 2019 v Johannesburgu, Juhoafrická republika.

Výstava vín Vyno dienos 2019
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na najväčšej výstave
vín v Pobaltí Vyno dienos 2019, ktorá sa bude konať 03. - 04. mája 2019 vo Vilniuse.

Tirana International Fair – 26. ročník medzinárodného veľtrhu v Tirane.
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na 26. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na podporu strojárstva,
stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva, marketingu a ďalších odvetví.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 24. novembra 2019 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane,
v Albánsku.

Aktuality
Francúzsko / Nemecko / Spojené kráľovstvo│ V Paríži otvoria nezávislú finančnú inštitúciu pre obchodovanie
s Iránom
FR, DE a UK sa spojili, aby vytvorili európsku finančnú inštitúciu INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges)
pre obchodovanie s Iránom, ktorá bude absolútne nezávislá od sankčného systému US. MiHaF FR B. Le Maire avizoval
oficiálne otvorenie inštitúcie „v najbližších hodinách“. INSTEX bude neskôr sprístupnený aj ďalším krajinám. Zdroj: Tw
B. Le Maire
Španielsko | Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2019
Podujatie sa uskutoční v dňoch 25.-28.2.2019, pričom jeho hlavnou témou bude Intelligent connectivity. Očakáva sa,
že 14. ročníka svetového mobilného kongresu sa zúčastní približne 2 400 vystavovateľov, navštívi ho cca 107 000
expertov a ekonomický dopad dosiahne 473 mil. EUR. Pozn. ZÚ: Jedným z vystavovateľov MWC je aj SK softwarová
firma ESET. Zdroj: Cinco Días
Holandsko│Haag bude novým sídlom Platformy pre urýchlenie obehovej ekonomiky
Sídlo platformy PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), spustenej počas minuloročného WEF, sa zo
Ženevy presunie do Haagu. Jej partnermi sú spoločnosti ako Philips, IKEA, Google, a viaceré krajiny, vrátane NL, DK
a JP. Cieľom platformy je pripraviť návrh trvalo udržateľného spôsobu získavania surovín. Zdroj: ZÚ Haag
Izrael | Spustenie letnej sezónnej linky Tel Aviv – Poprad Tatry
Izraelská nízkonákladová spoločnosť Israir zavádza letný sezónny let medzi Tel Avivom a Poprad/Tatry. Spoločnosť
bude lietať každú stredu (3.7.-29.8.2019). Vysoké Tatry patria medzi najvyhľadávanejšiu destináciu pre IL turistov. IL je
v SR v počte prenocovaní ubytovaných hostí na 5. mieste po HU. IL na druhej strane v r.2018 navštívilo rekordných 4,1
mil. turistov. Zdroj: Routes Online a Globes
Čína / Maďarsko | Čína bude financovať projekt modernizácie železničnej trate Budapešť - Belehrad
Minister pre inovácie a technológie HU L.Palkovics bol vymenovaný za vládneho komisára pre realizáciu a financovanie
plánovanej modernizácie maďarskej časti železničnej trate Budapešť - Belehrad. Minister Palkovics bude tiež
koordinovať celý projekt s vládou CN, ktorá ho financuje, ako aj pripraví a iniciuje legislatívu v HU. Od 1.2. bude
podriadený priamo premiérovi V.Orbánovi. Pri výstavbe je potrebné modernizovať 350 km železnice, z toho 166km v
HU a 184km v Srbsku. Projekt je súčasťou "Belt and Road initiative" a dokončený by mal byť do r.2023.
Zdroj: nepszava.hu
OECD | Zdaňovanie digitálnej ekonomiky
Podľa OECD narastá konsenzus podporujúci globálne riešenie zdaňovania digitálnej ekonomiky. Pozn: OECD ma
pripraviť analyticky návrh systémového dlhodobého komplexného riešenia pre G20 do roku 2020. Zdroj: OECD pushes
ideas for global corporate tax overhaul (FT)
Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
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