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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

MH SR VYZÝVA FIRMY NA ZAPOJENIE
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.
Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom dňa 27.marca 2019 v
Banskej Bystrici
Banskobystrická regionálna komora SOPK a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR si Vás dovoľujú pozvať na Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom
Parízkom dňa 27. marca 2019 od 10:00 – 12:00 hod., ktorý sa bude konať vo Veľkej zasadačke
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (Námestie SNP 23, Banská Bystrica).
Výzva slovenským inovatívnym firmám k predloženiu žiadostí o účasť na technologickej
konferencii COLLISION v Toronte
Zastupiteľský úrad SR v Ottawe ponúka slovenským inovatívnym spoločnostiam možnosť
zúčastniť sa technologickej konferencie Collision, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 23. mája 2019
v Toronte. Collision je jednou z najprestížnejších a najrýchlejšie rastúcich technologických
konferencií v severnej Amerike a obdobou európskeho Web Summitu. Aktuálny 5. ročník
podujatia sa bude po prvýkrát konať v Kanade.
16+1 Economic Forum 2019
Bude sa konať počas 8. samitu Číny a krajín strednej a východnej Európy v dňoch 10. - 12.
apríla 2019 v chorvátskom Dubrovníku. Ekonomické fórum bude pozostávať z niekoľkých
panelov zameraných na infraštruktúru, investície, inovácie, priemysel, obchod, kreatívny
priemysel a cestovný ruch. Keďže cieľom fóra je aj spájať výrobcov a predajcov z Číny a 16 krajín
strednej a východnej Európy s potenciálnymi zákazníkmi, paralelne sa uskutočnia B2B stretnutia.
Pre účasť na B2B je nutná online registrácia s termínom do 1. apríla 2019.

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Medzinárodné ndre 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. Konkurzné konanie sa uskutoční 8. apríla 2019 o 12.00 hod.
na obchodnom súde Čačak.
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. Zastupiteľský úrad SR v Pekingu v spolupráci
s Jingdongom pripravil základné informácie o registrácii na platforme Jingdong.
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Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v
Dánsku.

Tender na dodávku zariadení pre projekt geotermálnej elektrárne v Keni
Zastupiteľský úrad SR v Nairobi informuje podnikateľskú verejnosť o príprave tendra na dodávku
zariadení pre geotermálnu elektráreň v Keni. Do tendra sa môžu zapojiť aj spoločnosti,
vykonávajúce prieskumné vrty pre geotermálnu energiu. Obhliadka priestorov pre potenciálnych
záujemcov sa uskutoční 14. marca 2019.
Medzinárodný tender pre Security Investment Programme NATO v Bulharsku
Zastupiteľský úrad SR v Sofii informuje o vyhlásení medzinárodného tendra na dva
implementačné projekty ktoré organizuje Ministerstvo obrany Bulharskej republiky. Ide o výber
zhotoviteľa pre „Zabezpečenie skladu palivovo-horľavinových materiálov na leteckej základni
Bezmer/BG“ a „Výstavba vnútornej cesty na leteckej základni Bezmer/BG“. Termín predloženia
ponúk je 1. apríl 2019.
Tender – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na vybudovanie
obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia vo Francúzsku.
Výberové konanie bude pozostávať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa
uzavrie 26. júla 2019.

Výstavy, veľtrhy a konferencie

Podnikateľská misia do Nórska a na Island
Zastupiteľský úrad SR v Osle pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti informačnokomunikačných technológií, inovácií, smart cities, priemyslu 4.0 a životného prostredia na
podnikateľskú misiu do Nórska a na Island v dňoch 7. - 11. mája 2019.

Understanding China Training Programme 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu si dovoľuje pozvať slovenské malé a stredné podniky
zúčastniť sa na dvojdňovom školení Understanding China Training Programme
organizovanom EU SME Centre, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 24. mája 2019 v Bruseli.

ICI Annual General Meeting & International WIT-MED Forum 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pozýva slovenské subjekty združujúce podnikateľov,
priemyslové parky, akademické organizácie zamerané na vedu a výskum, ako aj
priemyselných investorov zúčastniť sa na dvojdňovej konferencie ICI Annual General Meeting
& International WIT-MED Forum organizovanej EU SME Centre. Podujatie sa uskutoční v
dňoch 30. – 31. mája 2019 v Pekingu.
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
Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje 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.
EXPOCITY Albania – 4. ročník veľtrhu potravinárstva a nápojov v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na
4. ročníku veľtrhu zameranom na najnovší vývoj v oblasti potravinárskeho a nápojového
priemyslu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 10. – 12. mája 2019 v priestoroch výstaviska
EXPOCITY v Tirane, Albánsko.
Urban Future Global Conference v Osle
Zastupiteľský úrad SR v Osle dáva do pozornosti možnosť účasti na trojdňovej konferencii
Urban Future Global Conference, ktorá sa bude konať v Osle v dňoch 22. - 24. mája 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
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti
účasti na päťdňovej výstave, organizovanej Ministerstvom obchodu ČĽR, provinčnou vládou
Zhejiang a mestskou vládou Ningbo. Slovenskú účasť pripravuje 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“.
Obchodná misia do Skopje – Severné Macedónsko
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje –
Severné Macedónsko, v termíne 16.–19. júna 2019. Partnermi budú Obchodná a priemyselná
komora Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a honorárny konzul SR v Skopje.
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 | Granty EHP a Nórska v kultúrnej spolupráci s podporou podnikateľského potenciálu
S alokáciou viac ako 20 mil. EUR, vrátane podpory zo štátneho rozpočtu sa počíta na projekty v rámci aktuálneho
obdobia grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva s cieľom zlepšenia stavu
kultúrneho dedičstva a zlepšenia prístupu k súčasnému umeniu na Slovensku. V rámci otvorenej výzvy plánovanej
na 2. štvrťrok 2019 vo výške viac ako 10 mil. EUR je obnovenie a revitalizácia objektov kultúrneho dedičstva s
podporou podnikateľského potenciálu.

Spojené kráľovstvo | Japonský producent liekov sťahuje európsku centrálu kvôli brexitu
Spoločnosť Shionogi, ktorá si pred 5 rokmi otvorila sídlo v Londýne, povýši na hlavné európske sídlo pobočku
v Holandsku. Odchod ďalšieho investora z Japonska vyvoláva špekulácie, či sa po firmách Panasonic, Sony, resp.
Honda nespustí hromadný odchod japonských firiem zo Spojeného kráľovtsva. Holandská agentúra pre
zahraničné investície (NFIA) registrovala v súvislosti s brexitom v januári 2019 záujem o relokáciu okolo 250
spoločností. Zdroj: FT
Írsko-Spojené kráľovstvo | Colný režim navrhnutý po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody
najviac zasiahne írskych výrobcov mäsových a mliečnych produktov
Po neúspešnom hlasovaní o dohode upravujúcej odchod Spojeného kráľovstva z EÚ (12.3.), vláda UK ohlásila
dočasný colný režim, ktorý nebude uplatňovať clá na tovary prechádzajúce cez hranicu do Severného Írska. Tovar
vstupujúci do zvyšku Spojeného kráľovstva z Írska však už bude novým clám podliehať. Írsko môže v dôsledku
týchto opatrení stratiť až 800 mil. EUR, najmä na zníženom vývoze mliečnych a mäsových výrobkoch, ktoré môžu
čeliť konkurencii lacných výrobkov z Južnej Ameriky (viac ako 50% hovädzieho mäsa z Írska smeruje práve na trh
v Spojenom kráľovstve).
Japonsko | Nissan, Renault a Mitsubishi Motors vytvoria novú štruktúru
Nissan Motor Co., Renault SA a Mitsubishi Motors Corp. vytvoria novú štruktúru s cieľom zabrániť tomu, aby bolo
riadenie aliancie sústredené v jednej osobe. Po zavedení novej štruktúry majú byť zrušené dva spoločné podniky
v Amsterdame, ktoré boli údajne zapojené do platieb bývalému predsedovi C.Ghosnovi. Zdroj: Yomiuri, Nikkei
India | Indický startupový fond navyšuje rozpočet na viac ako 2 mld. EUR
Na prostriedky z tohto fondu je napojených cca 240 subjektov, ktoré doposiaľ vytvorili viac ako 28 000 pracovných
miest. Využívať schému podpory z uvedeného fondu je umožnené aj zahraničným startupom za predpokladu, že
sa v rámci politiky „Make in India“ presunú do Indie.

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

