02.09.2016 │35.týždeň

1/2020

24.1.2020

Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

POZVÁNKY

BIZNIS RAŇAJKY – Stážisti pre Váš biznis z európskych univerzít - Erasmus+
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na biznis raňajky 11. februára 2020 v čase od 9:00-11:00 hod., v BC
Kerametal Bratislava, kde predstaví možnosti, ktoré program ERASMUS+ ponúka podnikateľom, jeho benefity, pravidlá,
spôsob a postup realizácie stáži študentov z európskych univerzít v slovenských firmách.

Príležitosti pre podnikanie
Program Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov (MSP)
Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je programom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórska s najväčšou alokáciou vrátane štátneho príspevku vo výške 23,53 mil. EUR. Hlavnými oblasťami podpory sú
zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní
a vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých.
Celoročné 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.
Projekty pre firmy a StartUp-y v Dubaji
Zastupiteľský úrad v Abu Dhabi dáva do
širokospektrálnym zameraním.

pozornosti ponuky pre firmy a StartUp-y s inovatívnymi riešeniami so

Výstavy, veľtrhy a konferencie
Veľtrh cestovného ruchu Balttour
sa uskutoční 31. januára – 2. februára 2020 v Rige v Lotyšsku. Podujatie je predovšetkým zamerané na cestovné
kancelárie, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, turistické informačné centrá a na tvorbu politík v oblasti cestovného
ruchu.
Svetový mobilný veľtrh
Veľvyslanectvo SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Svetového mobilného veľtrhu, ktorý sa
uskutoční v dňoch 24. – 27.februára 2020 v Barcelone. Veľtrh je určený poskytovateľom služieb, distribútorom,
vývojárom mobilných aplikácií a iným odborníkom ako aj médiám z oblasti mobilných služieb.
Veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“
Veľvyslanectvo SR v Sofii pozýva podnikateľskú a odbornú verejnosť na veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“,
ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 15. marca 2020 v hlavnom meste Bulharskej republiky v Sofii (Inter Expo Center).
Podujatie je predovšetkým zamerané na oblasť športu a aktívneho životného štýlu a ponúka interakciu vo formátoch
B2B a B2C.
27. Kopaonik business fórum
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní Kopaonik business fóra 1.- 4. marca 2020 v hoteli Grand na
Kopaoniku. Fórum je príležitosťou diskutovať o najnaliehavejších hospodárskych a sociálnych otázkach regiónu. Cieľom

fóra je lepšia spolupráca, partnerstvo a rozšírenie kontaktov s pokročilejšími, skúsenejšími krajinami EÚ ako aj praktické
návrhy budúceho rozvoja.
CISOLAR 2020
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 7. - 9. apríla 2020 sa uskutoční v poradí 9.
ročník medzinárodného energetického podujatia - CISOLAR 2020. Podujatie je zamerané fotovoltaike, v rámci ktorého
budú predstavené najnovšie technológie, trendy a investičné príležitosti.
Medzinárodný potravinársky veľtrh SIAL 2020, Montreal, Kanada
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2020,
ktorý sa uskutoční 15.-17. apríla 2020 v Montreale.
International Aerospace Innovation Forum 2020, Montreal, Kanada
Zastupiteľský úrad SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na Medzinárodnom fóre pre inovácie v letectve 2020,
ktoré sa uskutoční 20.-21. apríla 2020 v Montreale. Fórum predstavuje možnosť diskutovať o postupoch v oblasti inovácií
v tomto odvetví.
Veľtrh INTERTOOL vo Viedni
Veľvyslanectvo SR vo Viedni, Bratislavská regionálna komora SOPK, a SVT, s.r.o. ako realizátor expozície, Vám
ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni v
dňoch 12. - 15. mája 2020. Veľtrh je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky.

Zaujímavosti
Podpis dohody k spoločnému projektu SK-CZ-UA: vybudovanie kotolne na výrobu tepla z biomasy (Kyjev, 21.1.)
Dohodu budú za účasti VZÚ SK a CZ na UA podpisovať Jurij Zarko, primátor mesta Belopolje (Sumská oblasť UA), Jakub
Kučera, RSJ investments, český partner projektu a Ivan Ďuďák, Národná energetická , a.s.. Cieľom projektu je v meste
Belopolje vybudovať kotolňu, ktorá bude na vykurovanie mesta využívať biomasu a nahradí tak terajšiu výrobu tepla zo
zemného plynu.
Zavedenie leteckej linky Bratislava – Sankt Peterburg od júna 2020
Letecký prepravca WIZZAIR informoval, že od 1. júna 2020 zavádza 3x do týždňa (po-st-pi) nové letecké spojenie medzi
Bratislavou a Sankt Peterburgom. Zdroj: https://twitter.com/wizzair
US hrozí obchodnou vojnou
V prípade zavedenia digitálnej dane vo výške 7% pre veľké firmy, ktorú chystá Česká republika zaviesť v 2H2020, si US
vyhradzuje právo zaviesť odvetné opatrenia, pokiaľ bude daň diskriminačná voči US firmám. Pôjde o firmy s ročným
obratom viac ako 750 mil. eur, pričom v CZ musia dosiahnuť ročné tržby aspoň za 100 mil. CZK (3,9 mil. eur). Digitálnou
daňou by tak mohli byť postihnuté US firmy Google a Facebook. CZ sa obáva zavedenia ciel na dovoz európskych áut
zo strany US, čo by ťažko zasiahlo ekonomiku CZ. Proti zavedeniu digitálnej dane je aj Hospodárska komora, ktorá
odporúča zavedenie digitálnej dane len vtedy, ak by sa našla zhoda na medzinárodnej úrovni. Daň má platiť do r.2024.
Zdroj: Hospodárske noviny
Spoločnosť Ionity, ktorá prevádzkuje 3 ultrarýchle nabíjačky elektrických vozidiel v HU, mení svoje paušály od
31.1. v celej Európe
Spoločný projekt spoločností BMW, Daimler, VW a Ford doteraz účtoval motoristom paušálny poplatok 8€, nezávisle od
spotrebovanej elektrickej energie. Nové sadzby budú 0,8 € za kWh el. energie. To sa premietne do nákladov 12 eur na
nabíjanie vozidiel EV so spotrebou elektrickej energie 15 kWh na 100 km. Spoločnosť Ionity prevádzkuje v Európe 203
ultrarýchlych nabíjačiek a 52 je vo výstavbe. Zdroj: portfolio.hu
Český rezort dopravy a hospodárstva pod jedným vedením až do volieb
Po odvolaní MiD V.Kremlíka (20.1.) na podnet PV z dôvodu predraženej zákazky na e-shop pre elektronické diaľničné
známky bude viesť rezort dopravy až do volieb súčasný MiPO K.Havlíček. Havlíček ako PPV prakticky riadi Radu vlády
pre výskum, vývoj a inovácie. Pokiaľ by toto zlúčenie riadenia bolo úspešné, premiér A.Babiš navrhol presunúť pod
riadenia K.Havlíčka aj miestny rozvoj. PV CZ chce perspektívne zlučovať aj MZ a MPSV, tiež MP a MŽP. A.Babiš so
svojimi plánmi narazil na odpor opozície, ale aj koaličnej ČSSD a komunistov. Zdroj: Mladá Fronta Dnes
Najnovšie trendy a aktuality z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

