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Vážení partneri, milí čitatelia,
pre aktuálne informácie rezortu zahraničných vecí o obmedzeniach na hraniciach, o pobyte cudzincov
a o vysielaní pracovníkov do zahraničia, ako aj pre odpovede na často kladené otázky kliknite nižšie:

Podnikateľské centrum Ministertva zahraničných vecí a európskych záležitostí v tomto období poskytuje podporu
a konzultácie prostredníctvom emailovej komunikácie na bizinfo@mzv.sk. Nové a updatované informácie
o pripravovaných aktivitách ekonomickej diplomacie v zahranici nájdete ako doteraz na našej webstránke
http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici

Dodávky zdravotníckeho materiálu

Správa štátnych hmotných rezerv SR spustila elektronické verejné obstarávanie osobných ochranných
pracovných pomôcok
Ponuky na dodávky OOPP (jednorazový ochranný oblek, návleky na obuv k ochranným oblekom, ochranné okuliare,
respirátor FFP3, respirátor FFP2 (aj respirátory N95 a KN95), ochranná polomaska, filter, vrece na biologický odpad,
rukavice chirurgické nesterilné, jednorazový plášť, návleky na obuv, chirurgická maska) sa predkladajú na online
formulári SŠHR http://www.reserves.gov.sk/index.php/ponuky/.
Problematika vývozu zdravotníckych pomôcok z Číny
Zastupiteľský úrad v Pekingu informuje o aktuálnej problematike v súvislosti s vývozom zdravotníckych pomôcok z
Čínskej ľudovej republiky (ČĽR).
Praktické informácie na vývoz zdravotníckeho materiálu z územia ČĽR do SR
Odporúčania Veľvyslanectva SR v Pekingu na koordináciu vývozu zdravotníckeho materiálu z Číny
Dôležité informácie pre leteckú prepravu z Číny – vytvorenie „Green Channel“
Veľvyslanectvo SR v Pekingu dáva do pozornosti leteckých prepravcov, že Úrad pre civilné letectvo Čínskej ľudovej
republiky (CAAC) za účelom zjednodušenia a zefektívnenia leteckej logistiky (v súvislosti s transportom
zdravotníckych pomôcok na ochranu a prevenciu pred COVID-19) vytvoril dočasne začiatkom apríla tzv. „Green
Channel“ s cieľom znížiť prevádzkové náklady letísk.

Príležitosti pre podnikanie - tendre

Alžírsko – cestná dopravná infraštruktúra
Ministerstvo verejných prác a dopravy Alžírskej demokratickej republiky vyhlásilo medzinárodné výberové konanie na
predbežný výber spoločností pôsobiacich v oblasti dopravnej infraštruktúry. Cieľom je nájsť potenciálnych kandidátov
na výskum a realizáciu riešení na zastavenie preťaženia cestnej premávky, najmä v provincii Alžír.

EÚ - možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov
Medzi aktuálne otvorené výzvy v rámci eurofondov, z ktorých možno financovať podnikateľské aktivity a projekty
slovenských spoločnosti a malých a stredných podnikov.
Moldavsko - zoznam aktuálnych tendrov
Dovoľujeme si Vám postúpiť aktuálne tendre v Moldavskej republike.
Kazachstan - nové investične projekty
Dávame do pozornosti pre podnikateľskú verejnosť možnosť uchádzať sa o nové investične projekty ktoré ponúka
Kazašská agentúra pre investície KAZACHINVEST
Turkménsko - tender na výstavbu závodu na produkciu síranu sodného
Zastupiteľský úrad Turkménska požiadal o uverejnenie informácie týkajúcej sa medzinárodného tendra turkménskeho
štátneho koncernu "Turkmenchimiya"na výstavbu závodu na produkciu natrium sulfátu (síranu sodného).
Informácia pre podnikateľské subjekty pôsobiace v Srbsku
Srbská vláda 10. apríla 2020 schválila opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov epidémie COVID-19 na
podnikateľský sektor. Opatrenia zahŕňajú štátnu podporu pre všetky srbské právnické osoby a SZČO, ale aj pobočky
zahraničných právnických osôb. Medzi prijaté opatrenia patrí aj finančný program, ktorý je zameraný na poskytnutie
zvýhodnených úverov súkromnému sektoru na získanie prevádzkového kapitálu a zachovanie finančnej likvidity.

Webináre a online podujatia

Ako naštartovať online podnikanie v každom segmente počas COVID-19
Trnavská regionálna komora SOPK formou online marketingového poradenstva od firmy ATTE Vám môže pomôcť
nájsť iné formy podnikania, udržať kontakty so svojimi zákazníkmi, prípadne eliminovať určité finančné straty
ICT in Emergency Situations - (Webinár)
Cieľom webinára je priblížiť ICT firmám možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál
v najrôznejších oblastiach súvisiacich s krízovými situáciami

Veľtrhy, výstavy

Zrušenie a presunutie veľtrhov v Nemecku
Medzinárodný veľtrh Automechanika 2020 bol presunutý na rok 2021 a najväčší svetový veľtrh úžitkových vozidiel
IAA 2020 bol presunutý na rok 2022.
49th Algiers International Fair
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia
„Algiers International Fair“., ktoré sa uskutoční v dňoch 16. - 21. júna 2020 v Exhibition Palace v Alžíri, Alžírsko.

Najnovšie trendy a aktuality z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

