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Vážení partneri, milí čitatelia,
prinášame Vám nové číslo nášho newslettra.
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 v súvislosti s ekonomickými aktivitami
v období pandémie COVID-19, kliknite nižšie:

Podnikateľské centrum Ministertva zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytuje naďalej podporu
a konzultácie telefonicky (02/5978 5959, Po-Pi, 8:30–16:00) a emailom (bizinfo@mzv.sk). Denne aktualizované
informácie nájdete ako doteraz na našej webovej podstránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici.

Nové produkty pre exportérov
EXIMBANKA SR: COVID úver na podporu udržania prevádzky
Od 27. apríla 2020 EXIMBANKA SR začala prijímať žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru na podporu
preklenutia negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19. Úver sa poskytuje za
zvýhodnených podmienok a je určený pre spoločnosti zo segmentu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré v rámci
svojej činnosti realizujú exportné aktivity.
EÚ: možnosti financovania podnikateľských aktivít
Aktuálne otvorené výzvy v rámci eurofondov, z ktorých možno financovať podnikateľské aktivity a projekty slovenských
spoločnosti a malých a stredných podnikov v oblastiach: Podpora inteligentných inovácií v priemysle, Transformácia
uhoľného regiónu horná Nitra pre okresy Prievidza a Partizánske, Spolupráca malých a stredných podnikov a
stredných odborných škôl pre vybrané okresy Prešovského kraja, Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch
Prešovského a Banskobystrického kraja a Zvyšovanie energetickej efektívnosti.
Podnikateľský Handbook - Azerbajdžanu
V prílohe si Vám dovoľujeme poskytnúť Handbook pre slovenského podnikateľa na vstup do Azerbajdžanu
Ponuka kazašských tovarov pre slovenské spoločnosti
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že na
základe prijatých záverov z 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21.- 22.1.2020 v Nur-Sultane, kazašská
strana s cieľom rozšírenia vzájomnej obchodnej spolupráce ponúka (v prílohe) k ďalšiemu využitiu zoznam
najvýznamnejších exportných tovarov Kazachstanu.
Commercial Directory Slovakia 2020 spoločnosti INFOMA Business Trading
Najnovšie vydanie periodika Commercial Directory Slovakia 2020

Príležitosti pre podnikanie - tendre
Moldavsko
Zastupiteľský úrad v Kišiňove pripravil zoznam aktuálnych tendrov v Moldavskej republike.

Alžírsko
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.
Kazachstan
Dávame do pozornosti pre podnikateľskú verejnosť možnosť uchádzať sa o nové investične projekty (v prílohe), ktoré
ponúka Kazašska agentúra pre investície KAZACHINVEST.

Webináre a online konferencie
webinár „Doing business in Austria“
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR vo Viedni, s Austrian Business
Agency, so spoločnosťou Grant Thornton Consulting, k.s., s advokátskou kanceláriou Eversheds Sutherland, a
Regionálnymi komorami SOPK (BA, KE) si Vás dovoľuje srdečne pozvať na webinar „Doing business in Austria“ dňa
25. júna .2020 o 10:00 hod.
13. REBEC virtuálna konferencia – Real Estate Belgrade Exhibition and Conference 2020
REBEC 2020 - konferencia o rozvoji investícií do nehnuteľností, ktorá sa pod heslom „zjednotené rozdiely“ tento rok
uskutoční virtuálne prostredníctvom US WHOVA event platformy
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

Veľtrhy, výstavy
Prezentácia Slovenska a slovenských výrobkov na čínskej platforme PINDODO
Platforma PINDODO zorganizovala online propagáciu krajín CEEC a ich výrobkov. Vláda mesta Ningbo v rámci
začínajúcej online výstavy China international goods fair & China/CEEC products fair poverila platformu PINDODO (400 mil.
kontaktov) zorganizovať online propagáciu krajín CEEC a ich výrobkov. V čase prísnych ochranných opatrení proti rozšíreniu
COVID19 táto prezentácia čiastočne nahradila tradičnú výstavu v meste Ningbo

Halal Industries Summit 2020 - zmena termínu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť zmene termínu
konania podujatia „Halal Industries Summit 2020“, ktoré sa malo uskutočniť v dňoch 28. októbra - 2. novembra 2020
v Jakarte, Indonézia sa presúva na rok 2021 presný termín konania bude oznámený dodatočne.
Samit je platformou pre vládne, ale aj iné zainteresované strany v globálnom Halal priemysle, aby diskutovali o
aktuálnych príležitostiach a výzvach.
SIAL - možnosť prezentácie slovenských agrokomodít v EÚ pavilóne
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať o možnosti prezentácie slovenských potravinárskych výrobkov v
spoločnom pavilóne EÚ na potravinárskom veľtrhu SIAL China 2020 (pôvodne plánovaný na 13.-15. mája), ktorý sa
uskutoční 28. až 30. septembra 2020 v Šanghaji .
22. ročník Zhejiang Int. Investment and Trade Symposium a online China Int. Consumer goods Fair & ChinaCEEC products fair.
V dňoch 9. – 10. júna 2020 sa v mestách Ningbo a Yuyao (provincia Zhejiang) uskutočnil 22. ročník Zhejiang Int.
Investment and Trade Symposium a online China Int. Consumer goods Fair & China-CEEC products fair. Na podujatí
sa už niekoľko rokov zúčastňuje aj SK, v roku 2019 ako partnerská krajina s vlastným národným stánkom a s účasťou
vládnej delegácie vedenej PPVII SR. Tento rok z dôvodu COVID19 sa výstava preorientovala na tzv. online výstavu,
v rámci ktorej sa zúčastnili aj slovenské firmy. Slovensko dostalo príležitosť sa prezentovať v hlavnom programe
sympózia ako aj v bilaterálnych rozhovoroch s CN predstaviteľmi.

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

