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Vážení partneri, milí čitatelia,
prinášame Vám ďalšie číslo nášho newslettra.
Pandemická situácia je stále najdôležitejšou témou rezortu zahraničných vecí. Všetky informácie nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 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.

Prehľad najdôležitejších správ
Podpora exportu firiem z Trnavského kraja
Chcete exportovať alebo sa dozvedieť o exportných príležitostiach? V utorok 6. októbra 2020 sa v Divadle Jána
Palárika v Trnave uskutoční podujatie s názvom „Z REGIÓNOV DO SVETA", ktoré pripravujeme spoločne s
Trnavským samosprávnym krajom. Hlavným cieľom podujatia je ponúknuť firmám a podnikateľom nové možnosti
podpory štátu pri spolupráci zo zahraničím. V rámci otvoreného dialógu by sme tiež radi získali impulzy z domáceho
prostredia, aby sme lepšie pochopili Vaše potreby.
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020 - ONLINE
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje 21. októbra 2020 „Slovenskú kooperačnú burzu
Bratislava 2020“, najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku zamerané na spoluprácu slovenských a
zahraničných firiem.

Webináre
Oslo Innovation Week 2020
Veľvyslanectvo SR v Osle informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Oslo Innovation Week 2020 (OIW),
ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 25. septembra 2020 (online). V rámci 5-dňového online programu sa bude konať
približne 60 podujatí, počas ktorých budú predstavené najnovšie technológie, riešenia a zdieľané skúsenosti pre
budovanie podnikania v oblasti cirkulárnej ekonomiky, HealthTech, trvalo udržateľnej energie, robotiky a umelej
inteligencie.
Aká udržateľná je Vaša firma?
V spolupráci s firmou Denkstatt Vás pozývame 22. septembra 2020 od 10:00 do 11:00 hod na bezplatný webinár Aká udržateľná je Vaša firma? Praktické informácie, rady a odporúčania od skúsenej firmy v oblasti životného
prostredia a udržateľnosti, vám prostredníctvom aplikácie ZOO predstaví firma Denkstatt, ktorá je na trhu už viac ako
25 rokov. Elektronickú prihlášku nájdete tu: https://tinyurl.com/yxf3aye5
Konzultačný deň ŠVÉDSKO
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom v Štokholme pozýva na online Konzultačný deň ŠVÉDSKO, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2020 o 9:00 hod. Program: individuálne
poradenstvo s obchodnou radkyňou pani Lenkou Biernat o perspektívnych oblastiach podnikania vo Švédsku,
možnostiach
vstupu na švédsky trh, odporúčanom
postupe
pri exporte,
praktické rady a
odporúčania. Pozvánku spolu s prihláškou nájdete tu: https://lnkd.in/dDr_M4X

Svetové fórum obehového hospodárstva
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na prvom plne virtuálnom podujatí v rámci „Svetového
fóra obehového hospodárstva“, ktoré sa uskutoční v dňoch: 29.-30. septembra 2020. Registrácia sa nachádza na
stránke: https://www.sitra.fi/en/projects/wcefonline/#
Výzva na predloženie strategických dokumentov/analýz a účasť na EÚ-India seminári
Svoj expertný pohľad môžete prezentovať v rámci Twiningovej iniciatívy EÚ – India think-tankov formou strategickej
analýzy a následne účasťou na virtuálnom seminári 3. novembra. Termín na predloženie analýzy je 1. október 2020.
San Juan Mining Expo 2020
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires informuje podnikateľskú verejnosť o konaní virtuálneho podujatia „San Juan
Mining Expo 2020“, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 23. októbra 2020 v San Juan, Argentína. Cieľom virtuálneho
veľtrhu je prispôsobiť sa globálnemu trendu a ponúknuť užitočné služby a obchodné príležitosti v odvetví ťažobníctva.

Nové produkty pre exportérov
Handbook pre slovenského podnikateľa v Rakúsku
Podnikateľský handbook pre Azerbajdžan
Zavedenie elektronického colného režimu - India
ICEGATE https://www.icegate.gov.in/
EXIMBANKA SR: COVID úver na podporu udržania prevádzky
Commercial Directory Slovakia 2020

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Podpora a dozor projektovej a stavebnej zmluvy pre zariadenia na čistenie odpadových vôd
Výzva Európskej banky pre obnovu a rozvoj EBOR na predkladanie návrhov pre projekt technickej asistencie
projektových a stavebných zmlúv pre čistiareň odpadových vôd v Belehrade. Cieľom projektu je poskytovanie
technickej pomoci jednotke pre implementáciu projektu pri riadení výberového konania a kontrole pracovných zmlúv
pri spracovaní návrhu a realizácie prác na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd Jezero a výstavbe nových zariadení
na čistenie odpadovej vody na lokalite Makiš. Konečný termín na predkladanie ponúk je 14. september
2020, o 14:00 h.
Slovenskí výrobcovia liekov a zdravotníckeho vybavenia, hľadáme práve Vás!
Mexický inštitút zdravia pre blahobyt (INSABI) vyhlásil verejné obstarávanie na nákup liekov a zdravotníckeho
vybavenia na obdobie 2021-2024. Verejné obstarávanie riadi UNOPS (The United Nations Office for Project Services)
a je vyhlásené na dobu od 25. augusta do 15. septembra 2020.
Výzva na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) z grantov Nórskeho finančného mechanizmu
Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v
dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle“ a „Verejnoprospešné technológie a pomoc
starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“. Na výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824
EUR. Dátum uzatvorenia výzvy je 23. októbra 2020.
EK otvorila prvú výzvu na predkladanie návrhov inovačných projektov čistých technológií
Z Inovačného fondu poskytne na projekty čistých technológií grantové financovanie vo výške 1 mld. EUR na
podporu pri komercializácii. Uzávierka podávania žiadostí je 29. októbra 2020 a projekty možno prihlasovať cez
portál EÚ na financovanie a verejné súťaže.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Moldavskej republike.
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Chorvátskej republike.

Veľtrhy, výstavy
25. ročník medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu a techniky „HEMUS 2020“
V dňoch 30. septembra - 3. októbra 2020 sa na najväčšom bulharskom medzinárodnom výstavisku v meste Plovdiv
uskutoční 25. ročník medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu a techniky „HEMUS 2020“. Ide o jeden z
najväčších veľtrhov na Balkáne podobného zamerania, ktorý tradične ponúka príležitosti na nadviazanie a prehĺbenie
kooperácie vládnych inštitúcií, ozbrojených síl, štátnych a súkromných subjektov obranného priemyslu v európskom
a širšom meradle.
SEE ENERGY – Connect and supply II 2020
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o konaní investičnej odbornej konferencii SEE ENERGY
– Connect and supply II 2020, ktorá sa uskutoční 1. - 2. októbra 2020 v hoteli Sheraton v Novom Sade.
Cieľom konferencie je podporiť rozvoj a realizáciu investičných projektov výroby čistej a zelenej energie, prepájaním
dostupných domácich zdrojov s investičným potenciálom domácich a medzinárodných spoločnosti zapojených do
sektoru OZE.
SlovakiaTech Forum - Expo
Medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a
zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v
oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských
technologických firiem. Slovakia Forum - Expo sa uskutoční 13. - 15. októbra 2020 v Kulturparku Košice.
Potravinársky veľtrh FOODEX JAPAN 2021
V dňoch 9. - 12. marca 2021 sa v meste Chiba neďaleko Tokia uskutoční prestížny medzinárodný potravinársky veľtrh
FOODEX JAPAN 2021. Táto každoročná udalosť je vnímaná ako vynikajúca príležitosť na nadviazanie obchodných
kontaktov vo východnej Ázii. Očakáva sa účasť asi 3 500 vystavovateľov z celého sveta a približne 85 000
návštevníkov. Uzávierka prihlášok vystavovateľov je 30. októbra 2020.

Náš newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

