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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

Research & Innovation Days
Práve bola spustená registrácia na veľké celoeurópske podujatie s názvom „Research & Innovation
Days", ktoré sa uskutoční 24. – 26. septembra 2019 v Bruseli. Podujatie je kľúčovou aktivitou v
rámci strategického plánovania nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.
Na podujatí bude bližšie predstavená strategická agenda, priority a ciele jednotlivých výskumnoinovačných opatrení, rozdelených podľa pilierov, klastrov a ďalších oblastí budúceho rámcového
programu, čo je dôležité poznať pri príprave úspešného projektového návrhu. Nepremeškajte preto
túto jedinečnú príležitosť a registrujte sa (bezplatne) ešte dnes.
BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov

Pozrite si na našom webe informačnú platformu o brexite. Nájdete na nej v jasnej a zrozumiteľnej
forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj odporúčania a rady pre riešenie
životných či ekonomických situácií súvisiacich s odchodom Veľkej Británie z EÚ.
Seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou
Odborný seminár je organizovaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) v spolupráci s
Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a Veľvyslanectvom RF v Bratislave.
Miesto konania: MZVEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2, Kongresová sála. Dátum a čas: 25. septembra
2019 od 9:30 hod. Seminár je určený pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej
politike svojich podnikov a osobitne pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov
zabezpečujúcich vývoz, dovoz alebo výrobnú spoluprácu a investovanie v oblasti materiálnej výroby.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti

Plant-based Protein start-up Awards
Zastupiteľský úrad SR v Paríži vyzýva všetky inovatívne MSP a start-upy, aby sa zapojili do práve
prebiehajúcej súťaže Plant-based Protein start-up Awards! Ak vyvíjate inovatívne riešenia, služby,
technológie a produkty v oblasti proteínov na rastlinnom základe, termín na predloženie projektu
je do 3. septembra 2019.
Výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a
start-upov na stránku platformy AGORIZE, ktorá sústreďuje výzvy medzinárodných skupín,
organizátorov veľtrhov či súťaží. Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na
realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora,
účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i. Aktuálne prebieha napr. výzva OCP Group na
využívanie digitálnych dát, skupiny EDF na riešenia elektrickej mobility, Komory francúzskych
audítorov (CNCC) na kontrolu/audit informačných systémov a firemných dát skupiny Airbus –
„Airbus GEO Challenge“ na tému „Ako vytvoriť pridanú hodnotu pre nové podniky, primárne
založené na satelitných údajoch spoločnosti Airbus?“, či SLINGSHOT 2019.

Kooperačné rokovania KONTAKT-KONTRAKT počas MSV 2019 v Brne
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní "KONTAKT-KONTRAKT" organizovaných ako sprievodné podujatie na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Brne v dňoch 7. – 9. októbra 2019.
Kooperačná rokovania počas EMO 2019 v Hannoveri
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní na EMO Hannover v Nemecku, v termíne 16. – 20. septembra 2019.
EMO Hannover je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov
ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových
dodávateľov.
Tender na predaj časti akcií Medzinárodného letiska v Aténach.
Privatizačný fond vyhlásil tender na predaj 30% akcií Aténskeho medzinárodného letiska (AIA)
Termín na prihlásenie do tendra je 30. septembra 2019.

Boli ste tam?

Prvé výročie vlakového spojenia medzi prístavmi Antverpy a Bratislava
Intermodálne vlakové spojenie medzi Prístavom Antverpy (Main Hub) a Prístavom Bratislava (terminál
SPaP a.s.) má za sebou prvý úspešný rok fungovania. Dva krát týždenne majú zákazníci možnosť
využiť uvedené vlakové spojenie. Odchod z SPaP a.s. je vždy v utorok a piatok.
Okrem prepravy ISO kontajnerov je možné po dohode s dopravcom prepravovať aj výmenné
nadstavby a intermodálne návesy.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

Technotex 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní 8. ročníka podujatia „Technotex 2019“, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. – 31. augusta 2019
v Bombaji. Cieľom podujatia je vytvoriť platformu pre komunikáciu medzi vysokými predstaviteľmi,
výskumno-vývojovými centrami, výrobcami ako aj distribútormi pôsobiacimi v textilnom priemysle,
aby priniesli nové inovatívne riešenia a zároveň identifikovali nové podnikateľské príležitosti v
odvetví. Zameranie výstavy je na všetky druhy textílií využiteľných v automobilovom,
zdravotníckom, chemickom, potravinárskom priemysle, ktoré môžu byť využité na baliarenské,
športové, ochranné a obranné, výrobné, vojenské, filtračné alebo poľnohospodárske účely.
Výstava Riga Food
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti podnikateľov
na Výstave Riga Food, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 7. septembra 2019 v Rige. Riga Food je
každoročne najväčšou a najdôležitejšou výstavou v oblasti gastronómie v Pobaltí. V roku 2019 sa
uskutoční už jej 24. ročník. Riga Food každoročne poskytuje slovenským podnikateľom možnosť
získať nové obchodné kontakty a osobné vzťahy s potencionálnymi zákazníkmi, vytvára
príležitosti pre prieskum trhu a podporuje ďalší rozvoj podnikania.
V. ročník Ľvovského ekologického fóra
sa uskutoční 12. – 13. septembra 2019 v meste Ľvov. Fórum je významným podujatím na
Ukrajine v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi, spracovania a triedenia odpadov, v
automatizácii technologických procesov a v prijímaní nových ekologických riešení.
Slovensko-bieloruské priemyselné a inovačné fórum na výstave TechInnoProm
sa
uskutoční 18. septembra 2019. Podujatie je cielene naplánované počas konania
Bieloruského priemyselného a investičného fóra a výstavy TechInnoProm, aby umožnilo
slovenským podnikateľom sa čo najviac zoznámiť s podmienkami podnikania
v Bielorusku. Témy: priemysel 4.0, automatizácia, informačné technológie, umelá inteligencia,
doprava, strojárstvo, elektrotechnika, chemický priemysel, energetika, obnoviteľné zdroje energie
a ekológia.

Medzinárodné čiernomorské dopravné fórum „TRANS EXPO ODESSA 2019“
sa uskutoční v dňoch 18. – 20. septembra 2019 v Odese. V rámci fóra sa uskutočnia 4.
medzinárodné špecializované výstavy: „TransUkrajine 2019“, „Trans Rail Ukrajine 2019“, „MHD
2019“, „Odesa 2019“ a taktiež 22. ročník medzinárodnej konferencie „Rozvoj dopravného systému
na Ukrajine: výzvy a perspektívy“. Program a informácie o fóre sú uvedené na webovej stránke:
http://trans-expo-odessa.com/.
2019 Abuja International Trade Fair
sa uskutoční v dňoch 21. – 29. septembra 2019 v Abuja International Trade & Convention Centre,
Abuja, Nigeria. Medzinárodný veľtrh Abuja poskytuje jednu z najväčších obchodných platforiem
pre medzinárodných a domácich vystavovateľov na podporu nových produktových radov, prístup
na nové trhy, budovanie nových obchodných vzťahov, predvádzanie nových produktov,
pochopenie trendu vývoja a komunikáciu s dodávateľmi, vládou a konečnými užívateľmi.
ENRICH in China – Annual Funding Forum 2019
ponúka informácie o príležitostiach financovania v akademickej a obchodnej oblasti v rámci
spolupráce Európy a Číny. Široká komunita ENRICH in China ponúka informácie o aktuálnych
trendoch v týchto oblastiach a dáva členom možnosť profitovať z dostupných obchodných
možností. Podujatie sa uskutoční 2. októbra 2019 v Bruseli.
Expo Mongolia 2019
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o pripravovanej
účasti Slovenska a možnej participácie slovenských firiem a organizácií na medzinárodnom
veľtrhu ‘Expo Mongolia 2019 the 7th International Multi Sector Mining Trade Fair and Conference‘
v Ulanbátare 9. – 11. októbra 2019.
V rámci projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR zabezpečí národný stánok, v
ktorom poskytne možnosť slovenským podnikateľským subjektom zúčastniť sa Expo Mongolia
2019.
India - Europe 29 Business Forum 2019
sa uskutoční 20. – 21. novembra 2019 v Dillí, India. Hlavnými témami podujatia sú umelá
inteligencia, IT technológie, farmaceutický priemysel, obnoviteľné zdroje energie a „Smart cities“
vrátane mestskej hromadnej dopravy.

Smart City Expo World Congress
sa bude konať v Barcelone v dňoch 19. – 21. novembra 2019. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť
samospráv, podnikateľov a inovátorov na konanie ďalšieho podujatia z cyklu svetového kongresu
Smart City Expo – najvýznamnejšej inovačnej platformy zameranej na rozvoj inteligentných
miest.
Tirana International Fair
Zastupiteľský úrad SR v Tirane pozýva na 26. ročník medzinárodného veľtrhu, zameraného na
odvetvia strojárstva, stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva a
marketingu. Veľtrh sa koná 21. – 24. novembra 2019 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane.
Gulf Defense and Aerospace
Veľtrh a konferencia obrannej, bezpečnostnej a leteckej techniky GDA 2019 sa uskutoční v
Kuvajte 10. - 12. decembra 2019. Podujatie je určené výrobcom a expertom na obrannú a
bezpečnostnú techniku.

Balttour
sa uskutoční 31. januára – 2. februára 2020 v Rige v Lotyšsku. Je najväčšou a najdôležitejšou
výstavou v oblasti cestovného ruchu v Pobaltí. Podujatie je predovšetkým zamerané na cestovné
kancelárie, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, turistické informačné centrá a na tvorbu politík
v oblasti cestovného ruchu.

Aktuality
Chorvátsko plánuje zaviesť nový systém výberu mýta od roku 2022
Nový systém bude založený na kombinácii vylepšenej verzie aktuálneho elektronického výberu mýta tzv. ENC
a automatického systému čítania registračných značiek. Zavedením tohto systému sa odstránia aktuálne mýtne brány
(búdky), čo prispeje k plynulosti cestnej premávky a zníženiu nákladov na výber mýta o 1,75 mil. €/mesiac. Medzinárodný
tender na implementáciu nového systému v hodnote cca 77 mil. € by mal byť vypísaný začiatkom r. 2020. Zdroj: Jutarnji
Rakúsko mení dizajn služieb štátnej agentúry s cieľom prilákať kvalifikovanú pracovnú silu
Podľa analýzy spol. E&Y sa 83 % MSP v Rakúsku sťažuje na nedostatok odborníkov. Spolkový rezort hospodárstva
reaguje na potreby podnikateľov a pre zvýšenie konkurencieschopnosti redizajnuje rozsah služieb agentúry Austrian
Business Agency (obdoba SARIO), ktorá sa okrem „Invest in Austria“ bude orientovať po novom i na „Work in Austria“.
Pre nové priority sa zvýši rozpočet agentúry zo 4,3 mil. eur na 7 mil. eur. V prvej fáze plánuje ABA lákať odborníkov z EÚ
a sústrediť sa na PL, RO, BG, HR a EL. Zdroj: ABA
Vládna pôžička pre Jaguar Land Rover na vývoj elektrických áut
500 mil GBP pôžička, ktorú vláda Veľkej Británie prisľúbila JLR, má podľa premiérky T. Mayovej umožniť najväčšiemu
britskému autovýrobcovi urýchliť vývoj elektromobilov ďalšej generácie. Predstavitelia britského priemyslu sa dohodli na
vytvorení
medziodvetvového
výboru
pre
tranzíciu
na
zelenú
mobilitu.
Britská
vláda plánuje
ukončiť predaj spaľovacích motorov do roku 2040. Zdroj: The Guardian
Ryanair zvažuje uzatvorenie niektorých svojich báz
Pôvodný rast v lete 2019 bol plánovaný na 7 %, ale oneskorenie dodávok 50 ks lietadiel Boeing 737 Max v druhej polovici
r. 2019 a v 1Q 2020 spôsobené haváriami lietadiel Boeing 737 môžu mať za následok aj zatvorenie niektorých nízko
ziskových báz spoločnosti už od november 2019.

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

