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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií
Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom
prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou.
16+1 Economic Forum 2019 v Dubrovniku
Podujatie 16+1 Economic Forum 2019 sa bude konať počas 8. samitu Číny a krajín strednej
a východnej Európy, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 12. apríla 2019 v Dubrovníku,
Chorvátsko. Ekonomické fórum bude pozostávať z niekoľkých panelov zameraných na témy
infraštruktúra a investície, inovácie a priemysel, obchod, kreativita a oblasť turizmu.
Paralelne počas dňa bude možné organizovať individuálne B2B stretnutia. Pre účasť je
nutná online registrácia. Termín registrácie je do 1. apríla 2019. Cieľom fóra je networking
výrobcov a predajcov s potenciálnymi zákazníkmi z Číny a 16 krajín strednej a východnej
Európy.
Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z
dobrovoľných príspevkov SR do OECD na rok 2019
MZVEZ SR informuje o možnosti predkladania projektov spolufinancovaných z
dobrovoľných príspevkov SR do OECD na rok 2019.
Slovenská republika vyčlenila na rok 2019 na tieto projekty 100 tis. EUR vo forme
dobrovoľného príspevku. Projektová výzva na rok 2019 zastrešuje 3 základné oblasti:
1. digitálna transformácia zameraná na udržateľný rozvoj hospodárstva, rozvoj inovácií,
nových technológií, konkurencieschopnosť a inteligentné riešenia - príležitosti a výzvy,
2. rozvoj sektorových politík SR,
3. implementácia Agendy 2030 a jej cieľov s dôrazom na prepojenie orgánov štátnej správy
a súkromného sektora.
Podnikateľská misia do mesta Gdansk
Veľvyslanectvo SR vo Varšave v spolupráci s agentúrou SARIO pozýva slovenských
podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku. Misia sa uskutoční v
dňoch 24. – 25. apríla 2019, má za cieľ posilniť bilaterálnu hospodársku spoluprácu medzi
Slovenskom a Poľskom.

Medzin
Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Predaj chemického závodu 1. Maj Čačak
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konkurznom
konaní chemického závodu v úpadku 1. Maj Čačak. Podľa správcu konkurznej podstaty majetok
spoločnosti 1. Maj Čačak pozostáva z 28 častí o rozlohe 10 582 m 2, ktoré sú v dobrom funkčnom
stave. Predmetom predaja sú aj zariadenia a priestory na výrobu polystyrénu, farieb, fasád,
práškových výrobkov, lepidiel a iných chemických výrobkov pre stavebníctvo. Konkurzné konanie
sa uskutoční 8. apríla 2019 o 12.00 hod. na obchodnom súde Čačak.
Tender na dodávku plynovodných rúr
Tender, ktorý vyhlásil štátny Bulgartransgaz na dodávku 484 km rúr potrvá do 5. marca 2019.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1,2 mil. EUR. Ide o súčasť procesu realizácie rozšírenia
plynárensko-prepravnej siete na prepravu (ruského) plynu z TR-BG na BG-RS hranicu.
Zdroj: Novinite BG
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Tender/Výzva na predkladanie ponúk na obnoviteľné zdroje – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri/výzve na predkladanie
ponúk na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia
vo Francúzsku. Výberové konanie sa bude skladať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho
prvý sa uzavrie 26. júla 2019.
Základný manuál registrácie na platforme elektronického obchodu Jingdong
Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším hráčom
na poli elektronického obchodu v Číne. ZÚ Peking v spolupráci s Jingdongom pripravili základné
informácie o registrácii na platforme Jingdong.

Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v Dánsku.

Výstavy, veľtrhy a konferencie

5th International B2B Software Days 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni si Vás dovoľuje informovať o možnosti účasti na medzinárodnom
B2B podujatí pod názvom 5th International B2B Software Days 2019, ktoré sa uskutoční 14. - 15.
marca 2019 vo Viedni. Podujatie je určené najmä pre spoločnosti a inštitúcie, ktoré hľadajú
možnosti spolupráce v oblasti technologického výskumu. Účasť je bezplatná.
Pozvánka na seminár Digital Dynamic Visegrad v Ríme
Zastupiteľský úrad SR v Ríme pozýva na seminár Digital Dynamic Visegrad, ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 14. marca 2019 v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme.

Medzinárodný veľtrh automobilového priemyslu Motortec Automechanika v Madride
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného
veľtrhu automobilového priemyslu Motortec Automechanika Madrid, ktorý sa uskutoční v
dňoch 13. až 16. marca 2019 v Madride.
Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej
vinárskej súťaži CITADELLES DU VIN 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 16. - 18. marca
2019 v Bordeaux, Francúzsko.
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.
EXPOCITY Albania – 2. ročník medzinárodného veľtrhu agrobiznisu a agro-technológií
v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 2. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na
agrobiznis a agro-technológie. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. – 16. marca 2019 v
priestoroch výstaviska EXPOCITY v Tirane.
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EXPOCITY Albania – 3. ročník medzinárodného veľtrhu turizmu v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 3. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na
turizmus. Podujatie sa uskutoční v dňoch 5. – 6. apríla 2019 v priestoroch výstaviska
EXPOCITY v Tirane.
Konferencia a výstava CISOLAR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve
informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 16. - 18. apríla 2019 sa Kyjeve uskutoční
konferencia a výstava CISOLAR.
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 3. - 4. mája 2019 vo
Vilniuse.

Urban Future Global Conference v Osle
Veľvyslanectvo SR v Osle dáva do pozornosti možnosť účasti na trojdňovej konferencii Urban
Future Global Conference, ktorá sa bude konať v Osle v termíne 22. - 24. máj 2019. Globálna
konferencia je najväčším európskym podujatím pre udržateľné mestá, na ktorom sa stretnú
najinšpiratívnejší a najinovatívnejší profesionáli, tzv. CityChangers, z celého sveta.
The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019
Veľvyslanectvo SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti
na päťdňovej výstave The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019, organizovanej
Ministerstvom obchodu ČĽR, provinčnou vládou Zhejiang, mestskou vládou Ningbo v
spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Globálny podnikateľský samit po prvýkrát 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 riešenia
globálnych výziev v poľnohospodárstve, potravinárstve, ochrane zdravia, energetike a
vodnom hospodárstve, vrátane protipovodňovej prevencie. Organizátori samitu očakávajú
účasť cca 2,5 tisíc podnikateľov, investorov a zástupcov médií. Podujatie organizované
Holandskom a USA, je určené pre „investment-ready-scale-ups“.
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, Albánsko.

Aktuality
Slovensko | Projekty MZVEZ SR - aktualizácia Pracovného plánu pre bilaterálne fondy - Finančný mechanizmus
EHP/NFM
Aktualizácia Pracovného plánu pre bilaterálne fondy, aktuálny stav preddefinovaných projektov, prerokovanie pravidiel
financovania a výberových kritérií pre otvorené výzvy a cestovné granty boli predmetom 4. rokovania Spoločného výboru
pre bilaterálne fondy v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (25.2.2019).
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Aktualizovaný pracovný plán zahŕňa aj preddefinované návrhy projektov súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE
a OECD ako aj projekty kultúrnej spolupráce.
Slovensko | Možnosť prihlásiť sa na výskumný pobyt na UC Berkeley
Výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na financovanie výskumných pobytov slovenských výskumných pracovníkov na University of California,
Berkeley, College of Engineering (v USA). Žiadosti o dotáciu môžu podávať verejné vysoké školy so sídlom v SR, ktoré
nominujú kandidátov (absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia technického zamerania, doktorandov alebo svojich
zamestnancov) na absolvovanie výskumných pobytov zameraných na inteligentné dopravné systémy, informatizáciu v
doprave alebo automobilový výskum. Lehota na predkladanie žiadostí je do 19. apríla 2019 do 13:00 hod.
Podrobnosti na webstránke ÚPPVII: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/upvii-zverejnil-vyzvu-dalsichslovakov-posle-na-vyskumny-pobyt-do-berkeley/
Slovenské startupy na mesačnom akceleračnom pobyte v prestížnom Cambridge Innovation Center
Veľvyslanec SR v USA I. Korčok privítal 21. februára 2019 v Cambridge Innovation Center, Massachusetts slovenské
startupy, amerických podnikateľov, investorov, študentov a ďalších hostí na podujatí podporenom Slovak-American
Foundation pod názvom International Pitch Night: Slovak Startups, počas ktorého sedem slovenských startupov
prezentovalo svoje produkty a služby pred panelom amerických investorov. Podujatie bolo súčasťou mesačného
akceleračného pobytu, kde mali zástupcovia slovenských startupov vybraných na základe výzvy Slovak Business
Agency možnosť využívať kancelárske priestory priamo v špičkovom Cambridge Innovation Center, ako aj príležitosť
využiť individuálny mentoring a zúčastniť sa na workshopoch a networkingu s členmi lokálneho podnikateľského a
inovačného prostredia. Biotron.io, Luigi's Box, eventadvisor, Virtual Medicine, Vacatuner, Cviker a Specter Hockey
zanechali na podujatí naozaj výborný dojem a odviedli skvelú prácu!
Nemecko | Ministerstvo hospodárstva Spolkovej republiky Nemecko zverejnilo výzvu na predkladanie
Významných projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na výrobu batérií
O finančnú pomoc (vo forme preddavku, garancií, úveru alebo príspevku) v celkovej výške 1 mld. EUR sa môžu do
15. marca 2019 uchádzať konzorciá, ktoré integrujú celý hodnotový reťazec od získavania surovín na výrobu, samotnú
produkciu, integráciu do ďalšieho výrobného procesu až po recykláciu použitých batérií. Podmienkou sú pozitívne
externality (spill over) na iné odvetvia hospodárstva. Oprávnenými žiadateľmi sú konzorciá zložené zo spoločností
minimálne
dvoch
členských
krajín
EÚ.
Projekt
sa
musí
realizovať
v
Nemecku.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-zur-geplanten-foerderung-einerbatteriezellproduktion.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Zdroj: MH DE
Poľsko | Poľská spoločnosť PGNiG podporuje startupy
Poľský štátny plynárenský gigant PGNiG spustil nový program na podporu začínajúcich podnikov. Iniciatíva nazvaná
Poland Prize, je zameraná na podporu zahraničných startupov, s cieľom uľahčiť ich vstup na poľský trh. Projekt bude
stáť okolo 5 mil. PLN (1,15 mil. EUR).

Bielorusko | Ciele exportnej politiky Bieloruska na rok 2019
Na základe rozhodnutia vlády Bieloruska boli publikované ciele exportnej politiky krajiny. Medzi najperspektívnejšie
teritóriá patrí Venezuela (+60%), Nigéria (+45%) a Ukrajina (+30%). Najmä v prípade Ukrajiny plány vyznievajú príliš
ambiciózne vzhľadom na fakt, že nezahŕňajú export najúspešnejších bieloruských komodít, ktorými sú ropné produkty a
dusíkaté hnojivá. Zaujímavosťou je, že predpokladaný rast exportu do krajín Eurázijskej hospodárskej únie (EaHÚ) je
na úrovni 5%, resp. 7% objemu exportu do RF, čo ilustruje nízku dôveru Bieloruska k samotnému projektu EaHÚ.
V prípade SR je predpokladaný nárast o 5%.

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