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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

POZVÁNKY
Pozvánka na INFO DNI o projektoch rozvojovej spolupráce
SlovakAid pozýva na informačné podujatie 17. februára 2020 v Kongresovej sále MZVEZ SR v Bratislave. Podujatie je
určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu
podnikateľských partnerstiev.
Reed Messe – Veľtrh Bauen & Energie
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva slovenských podnikateľov navštíviť najväčší stavebný veľtrh v Rakúsku
Bauen&Energie. Veľtrh organizuje Reed Messe Wien v termíne 20. - 23. februára 2020 pre odvetvia stavebníctvo,
energetika a nábytkárstvo. Účasť na veľtrhu vytvára príležitosti pre slovenské firmy nadviazať nové kontakty a uzatvoriť
obchodné partnerstvá. Minuloročný odborný veľtrh navštívilo viac ako 40 tis. návštevníkov, vystavovalo cez 500
vystavovateľov. Viac info k dispozícii na stránke https://www.bauen-energie.at.
Konzultačný deň Macedónsko
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na „Konzultačný deň Macedónsko" s veľvyslancom SR v Skopje.
Dozviete sa viac o možnostiach podnikania, presadenia sa na trhu a zapojenie do tendrov. Podujatie sa uskutoční 28.
februára 2020. Prihlásiť sa dá do 10.2.2020 na http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012002.
Konzultačný deň Rakúsko
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na „Konzultačný deň Rakúsko“ s obchodnou radkyňou ZÚ SR vo Viedni.
dňa 5. marca 2020. Viac informácií na http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012102.
Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konanie
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva 12. marca 2020 na praktický odborný seminár, ktorý pripravila pre
podnikateľov podnikajúcich v obrannom priemysle. Témou je aktuálna legislatíva a z nej vyplývajúce povinnosti a tiež
predstavenie portálu "Licenčné konanie" vrátane jeho funkcionality, použitia a práce s elektronickým systémom. Seminár
sa uskutoční v budove Bratislavskej regionálnej komory SOPK, BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava so začiatkom o
9:00hod.
SARIO – Central Europe Business Day
Veľvyslanectvo SR vo Viedni si Vás dovoľuje pozvať na kooperačné podujatie Central Europe Business Day agentúry
SARIO, ktoré sa bude konať 24. marca 2020 v Palace Art Hotel Pezinok. Podnikateľské fórum bude zamerané na
bilaterálne rokovania slovenských firiem so zahraničnými podnikateľskými subjektmi z Rakúska a Maďarska. Účasť na
podujatí je bezplatná. Podujatie je sektorovo zamerané na strojárstvo, automotive, IKT, elektroniku, stavebníctvo a
energetiku. Pre detailné info a registráciu navštívte stánku https://www.sario.sk/en/events-projects/central-europebusiness-day-2020

Príležitosti pre podnikanie - tendre
Projekty SlovakAid
SlovakAid informuje o Programe podnikateľských partnerstiev (PPP) a súčasnej výzve SlovakAid pre podnikateľské
projekty, so zameraním na aktivity v rozvojových krajinách, ktorú sme vyhlásili 27. januára 2020 a je otvorená do 9.
marca 2020. Nejde primárne o podporu exportu, projekty by mali mať rozvojový aspekt a multiplikačný efekt, teda
napríklad slúžiť na zvýšenie šance získať dodatočné investície do rozvojových krajín, podporiť partnerské firmy v daných
krajinách, alebo mať synergiu s nástrojom zvýhodnených úverov Eximbanky. Vo výzve podporujeme dva typy projektov.
Projekty vo fáze Príprava, s trvaním do šesť mesiacov a s výškou grantu do 10 000 eur, ktoré majú za cieľ pomôcť
malým a stredným podnikom (MSP), nájsť si lokálneho partnera z rozvojových krajín a vypracovať štúdiu
uskutočniteľnosti, alebo podnikateľský plán. Projekty vo fáze Realizácia, s trvaním do dvoch rokov a výškou grantu do
200 000 eur, majú za cieľ podporiť podnikateľské aj rozvojové aktivity slovenských MSP a zvýšiť kapacity ich lokálnych

podnikateľských partnerov. Môže ísť napríklad o aktivity na prenos technológií, modernizáciu zariadení, študijné cesty
a školenia.
Gruzínsko – Informácia o medzinárodnom tendri
Veľvyslanectvo Gruzínska v SR informuje MZVEZ SR, že Štátna agentúra pre ropu a plyn Ministerstva Hospodárstva a
udržateľného rozvoja Gruzínska - LEPL vyhlasuje otvorený medzinárodný tender na získanie licencie pre využitie
zdrojov ropy a plynu v offshornej zóne v Gruzínsku. Záujemcovia o podrobné informácie o tendrových podmienkach
môžu získať na Štátnej agentúre pre ropu a plyn – LEPL. Informácie a kontakty dostupné tu.
Softlanding program 2020 – ponuka programu pre SK inovačné firmy z Inovačného centra Skolkovo
Veľvyslanectvo SR v Moskve informuje o ponuke programu „Softlanding Skolkovo 2020“, ktorého organizátorom a
gestorom je Inovačné centrum Skolkovo. Uvedený program je zameraný na zahraničné technologické a inovačné
spoločnosti, ktoré chcú preniknúť na ruský trh. Spoločnostiam budú poskytnuté informácie o inovačnej a start-upovej
legislatíve fungujúcej v RF podnikania či možnostiach presadiť sa na miestnom trhu. Účasť na programe je bezplatná,
účastník si hradí náklady spojené s dopravou a ubytovaním. Termíny programu sú: 2. - 15. marec 2020; 21. máj - 2.
jún 2020; 19. október - 1. november 2020. Bližšie informácie o programe ako aj potrebné kontaktné informácie tu.
Vypracovanie geotechnickej štúdie na výstavbu prvej trasy metra
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnom obstarávaní JKP Beogradski
metro a voz na geotechnickú dokumentáciu, ktorá by mala definovať všetky geologicko-inžinierske a geotechnické
podmienky pre potreby spracovávania koncepčného projektu pre výstavbu prvej fázy trasy metra v Belehrade. Termín
do podania dokumentácie: 25. február 2020, do 11:30 hodín. Bližšie informácie: Vladimir Baševski. Tel: +381 63 369
0931; e-mail: nabavke@bgmetro.rs
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
Veľvyslanectvo 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
Veľvyslanectvo SR v Abu Dhabi dáva do
širokospektrálnym zameraním.

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

Dopyt po výrobkoch z EÚ pre japonský trh
Najnovšie číslo časopisu EURObiz Japan určeného pre subjekty z EÚ pôsobiace na japonskom trhu v niekoľkých
článkoch informuje o dopyte, ktorý existuje na európske výrobky. Dopyt existuje predovšetkým pre autá, výrobky z dreva
(napr. umelecký nábytok), optické, fotografické zariadenia, medicínske prístroje, lieky, elektrotechnické a elektronické
zariadenia. Osobitný dopyt existuje po výrobkoch luxusného charakteru, ktorých spotreba potvrdzuje sociálny status
(európske vína, syry, čokoláda). Japonsko má záujem aj o produkty špičkových technológií a špičkové know-how: tzv.
zelené technológie

Výstavy, veľtrhy a konferencie
Medzinárodné Taškentské investičné fórum
Veľvyslanectvo SR v Taškente si dovoľuje informovať o konaní „1. medzinárodného Taškentského investičného fóra“(1.st
Tashkent International Investment Forum) ktoré sa uskutoční v dňoch 5. – 6. marca 2020 v Taškente).
Fórum organizuje vláda Uzbekistanu (UZ). Cieľom fóra je informovať zástupcov vládnych inštitúcií, zahraničných
organizácií, spoločností, investorov, finančno-bankových inštitúcií, či podnikateľského prostredia o súčasnej ekonomickej
situácii, prebiehajúcich reformách a podpore podnikania a možností investovania v UZ.
Korea Import Goods Fair – IGFS 2020
MZVEZ SR informuje o konaní 18. ročníka veľtrhu Korea Import Goods Fair - IGF 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.
– 27. júna 2020 v Soule, Kórejská republika. Veľtrh organizuje Korea Importers Association (KOIMA) na každoročne
báze. Cieľom výstavy je uviesť a predstaviť zahraničné výrobky kórejským spotrebiteľom a členským firmám
KOIMA. Termín registrácie je do 30. apríla 2020.
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.

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 venované najnovším technológiám,
trendom a investičným príležitostiam vo fotovoltaike.
Medzinárodný potravinársky veľtrh SIAL 2020, Montreal, Kanada
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti účasti na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2020, ktorý
sa uskutoční 15. - 17. apríla 2020 v Montreale.
International Aerospace Innovation Forum 2020, Montreal, Kanada
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti účasti na Medzinárodnom fóre pre inovácie v letectve 2020, ktoré sa
uskutoční 20. - 21. apríla 2020 v Montreale. Fórum predstavuje možnosť diskutovať o inováciách v tomto odvetví.
Veľtrh INTERTOOL vo Viedni
Veľvyslanectvo SR vo Viedni a Bratislavská regionálna komora SOPK 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.
Automotive Engineering Exposition
Veľvyslanectvo SR v Tokiu dáva do pozornosti výstavu Automotive Engineering Exposition 20. - 24. mája 2020 v
Jokohame. Výstava je zameraná na najpokročilejšie technológie v automobilovom priemysle, ktoré naznačia budúci vývoj
odvetvia.
Vystavovateľmi
budú
predovšetkým
japonské
a
americké
firmy. Viac
informácií
na https://expo.jsae.or.jp/english/.

Zaujímavosti
NATO bude v operáciách využívať komunikačné technológie od Slovákov
Slovenská IT spoločnosť Aliter Technologies uspela v konkurencii nadnárodných firiem a vyhrala súťaž na dodávku
najmodernejších informačných a komunikačných technológií pre systém Communications Gateway Shelters v NATO
Communication and Information Agency.
Štart európskych výskumných projektov zameraných na vývoj lítiovo-iónových batérií tretej generácie a lítiovometalických batérií štvrtej generácie
Päť výskumných ústavov a 6 spoločností zo 7 európskych krajín (AT, CH, DE, FR, SE, IT, UK) sa spojilo vo výskumnom
projekte SeNSE podporenom 10 mil. EUR z programu EU Horizon 2020 na 4 roky. Cieľom projektu je pokryť dramaticky
stúpajúcu potrebu výkonnejších batérií do elektromobilov, ktoré dnes z 90% pochádzajú z Ázie. Cieľom paralelného
dvojročného projektu SOLiDIFY je vyvinúť lítiovo-metalické batérie štvrtej generácie.
Štrajk rakúskych opatrovateľov za zníženie pracovného času
Dôvodom sú neúspešné rokovania odborov s Úniou opatrovateľských a zdravotníckych zariadení (SWÖ) ohľadom
zníženia pracovného času z 38 na 35 hodín. SWÖ vidí v nížení pracovného času ohrozenie situácie v domovoch s
opatrovateľskou službou, ktorým by vznikli nielen dodatočné náklady, ale hlavne by sa vyostril už existujúci nedostatok
kvalifikovaných síl. Ošetrovatelia argumentujú fyzickou a psychickou náročnosťou povolania.
Letecké spoločnosti US rušia lety do CN do konca apríla
V dôsledku slabého dopytu predĺžila United Airlines platnosť zrušenia letov z US do CN do konca apríla. American Airlines
Group Inc., najväčší US dopravca predlžuje pozastavenie svojich letov do CN a HK do 24.4.. Orientačný prehľad
cestovných obmedzení všetkých svetových leteckých spoločností do CN je uvedený tu.
Riziko poklesu japonskej ekonomiky
Štatistické údaje naznačujú, že japonská ekonomika prvýkrát od decembra 2012 čelí hrozbe recesie.
Riziko recesie potvrdzujú vládne aj súkromné zdroje. Pokiaľ napr. výroba obrábacích a banských strojov stúpa, produkcia
osobných automobilov a motocyklov už začala klesať. Už je potvrdený aj pokles spotreby (o 3,8%) za posledný rok.
Pokles za posledný štvrťrok by mohol dosiahnuť až okolo 7,5%. K obavám zo zhoršenia ekonomickej situácia prispieva
aj súčasná epidémia koronovírusu v ČĽR. Japonská vláda sa pokúsi bojovať proti recesii „balíčkami“ ekonomických
opatrení.Viac tu: https://tinyurl.com/sb56mfn https://tinyurl.com/sbmx269

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.

