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Vážení partneri, milí čitatelia,
prinášame Vám ďalšie číslo nášho newslettra.
Pandémia COVID-19 patrí k najdôležitejším témam v spoločnosti. Rezort zahraničných vecí informuje o podmienkach
cestovania do jednotlivých krajín sveta, o karanténe, výnimkách a registrácii pre osoby cestujúce na Slovensko,
o vstupe cudzincov na územie SR počas mimoriadnej situácie a o cestovných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.
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 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
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 2020. Termín na predloženie analýzy je 1. október
2020.
Ekonomická diplomacia – výzvy a perspektívy
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ekonomická univerzita v Bratislave si dovoľujú
informovať o organizácii odborného semináru „Ekonomická diplomacia – výzvy a perspektívy“, ktorý sa uskutoční vo
štvrtok 8. októbra 2020 v Aule Ekonomickej univerzity. Primárnym cieľom podujatia je vyhodnotiť dopad aktuálnych
globálnych ekonomických trendov na zahraničný obchod SR a predostrieť podnikateľským subjektom nové nástroje
podpory štátu na presadzovanie obchodno-investičných aktivít na zahraničných trhoch.

Webinár Go Global – Go Virtual
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Chorvátskou hospodárskou komorou si
vás dovoľuje pozvať na online podujatie Go Global – Go Virtual. Podujatie bude prebiehať 9. októbra 2020 a k
dispozícií bude panelová časť dostupná formou linkových prepojení na webovej stránke podujatia a rokovacia časť,
počas ktorej prebehnú vopred dohodnuté B2B rokovania s vybranými partnermi.
EU Open for Business
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako jeden z partnerov projektu Enteprise Europe Network na Slovensku
si vás dovoľuje pozvať na online-informačný deň, ktorý je súčasťou kampane EU Open for Business, a ktorý sa tento
rok koná nielen na Slovensku, ale aj na Malte, v Luxembursku, Holandsku a Belgicku. Virtuálny seminár sa
uskutoční 15. októbra 2020 (09:00 - 16:00) a môžete sa naň registrovať na stránke: slovakia.euopen4business.eu,
kde nájdete aj program informačného dňa.
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.
Virtual Indonesian House
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave za účasti zástupcov Sekcie hospodárskej spolupráce MZVEZ SR
a vybraných slovenských podnikateľských subjektov dňa 23.9.2020 otvorilo "Virtual Indonesian House" ako platformu,
zameranú na využitie potenciálu hospodárskej spolupráce medzi Indonéziou a Slovenskom.

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
Komunikačná kampaň na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s BREXIT-om

Príležitosti pre podnikanie a tendre
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.
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby pri rekonštrukcii železnice Niš-Dimitrovgrad
„Infrastruktura železnice Srbije“ s.r.o. Belehrad, Srbská republika potrebuje angažovať konzultanta na poskytovanie
služieb pre projekt revitalizácie a modernizácie železnice Niš – Dimitrovgrad na TEN-T železničnej siete, pričom sa
bude uplatňovať úver EU WBIF, ktorý Vláda Srbska už predtým zabezpečila. Iniciačné obdobie realizácie služieb je
72 mesiacov. Predpokladaná suma nákladov pre služby je 4,9 mil. EUR. Konečný termín na predkladanie ponúk je 26.
október 2020, do 14:00.
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.

Prezentácia Slovenska v zahraničí
Slovenské tokajské víno na podujatí venovanom propagácii vín a likérov
63 dodávateľov zahraničných alkoholických nápojov prezentovalo 21. septembra 2020 vyše 1000 rôznych druhov
vín a alkoholických nápojov, ktoré dodávajú na Taiwan. Slovensko zastupovalo na podujatí slovenské víno Tokaj,
ktoré zaujalo svojou výraznou a sladkou chuťou.
Slovensko na Európskom investičnom fóre o budúcnosti automobilového priemyslu
V utorok 22. septembra 2020 prebehlo v Taipei prvé Európske investičné fórum, ktorého hlavnou úlohou bolo
predstaviť podnikateľské prostredie EÚ pre potenciálnych taiwanských investorov. V paneli venovanom
automobilovému priemyslu a mobilite zastupovala Slovenskú republiku Stanislava Plascencia Lubinová z Odboru
investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO).
Stretnutie slovenského veľvyslanca v Belgicku s predstaviteľmi firmy Carmeuse
Veľvyslanec Peter Kormúth 22. septembra 2020 prijal na Veľvyslanectve SR v Bruseli predstaviteľov firmy Carmeuse.
Valónska firma so sídlom v Louvain-la-Neuve je jedným z najväčších belgických investorov v SR. Hlavným cieľom
stretnutia bolo obnoviť kontakty medzi firmou a veľvyslanectvom a prediskutovať možnosti ďalšej spolupráce.

Veľtrhy, výstavy
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.
25. ročník medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu a techniky „HEMUS 2020“
V dňoch 30. septembra - 3. októbra 2020 sa na najväčšom bulharskom medzinárodnom výstavisku v Plovdive
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.
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

