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Vážení partneri, milí čitatelia,
Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase pandémie
poradenské služby e-mailom (bizinfo@mzv.sk). Na našej webovej stránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici
nájdete denne aktualizované príležitosti pre podnikanie v zahraničí, knižnicu ekonomických informácií o všetkých
krajinách sveta, manuály verejných obstarávaní v medzinárodných organizáciách, prehľad netarifných obchodných
prekážok a užitočné kontakty.

Informácie rezortu zahraničia o obmedzeniach na hraniciach a podmienkach cestovania, karanténe, registrácii,
výnimkách a cestovných odporúčaniach počas pandémie COVID-19 a informácie o brexite nájdete nižšie:

Možnosti na zapojenie do rozvojovej spolupráce
Program podnikateľských partnerstiev (PPP)
Výzva je otvorená pre potenciálne projekty vo všetkých rozvojových krajinách v zozname OECD DAC. A taktiež je
otvorená, čo sa týka sektorového zamerania. Projekty majú ale reflektovať dve prierezové témy slovenskej rozvojovej
spolupráce a Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) – Ochrana životného prostredia a klímy (SDG13) a Rovnosť
príležitostí (SDG5). Viac informácií získate na našej stránke https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2021-ppp-1otvorena-do-15-marca-2021/ a radi Vám poskytneme ďalšie informácie a skonzultujeme firmám projektové návrhy a
detaily výzvy.

Pozvánky na online podujatia
Európsko-iránske biznis fórum - online
Odložené Európsko-iránske biznis fórum, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v decembri 2020, sa bude konať v dňoch
1. - 3. marca 2021. Podujatie spoločne otvoria vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku J. Borell a minister zahraničných vecí Rránu M. J. Zarif. Podujatie spoluorganizuje Iran Trade Promotion
Organization, UN Inernational Trade Center a spolufinancované EK a European House-Ambrosetti.
Medzinárodné strojárske fórum
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni informuje slovenské spoločnosti o možnosti zúčastniť sa Medzinárodného
strojárskeho fóra, ktoré sa uskutoční online v termíne 11. - 12. marca 2021. Podujatie organizuje Rakúska obchodná
komora v spolupráci s Enterprice Europe Network. Účasť zahraničných firiem je bezplatná. Neoddeliteľnou súčasťou
podujatia sú plánované B2B.
Veľtrh HOLIDAY & SPA EXPO 22. - 23. 4. 2021 v Sofii
Veľvyslanectvo SR v Sofii dáva do pozornosti organizovanie 38. ročníka veľtrhu HOLIDAY & SPA EXPO, ktorý sa má
uskutočniť dňoch 22. - 23. apríla 2021 na výstavisku Inter Expo v hlavnom meste Sofia. Ide o tradičný veľtrh pod
patronátom Ministerstva pre turizmus Bulharskej republiky, ktorý patrí medzi najväčšie podujatia svojho druhu na
Balkáne.
B2B Software dni - The Future of Digital Business
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na medzinárodné B2B Software dni
organizované tento rok formou webináru 10. - 12. mája 2021 z viedenskej radnice. Podujatie organizuje pod
mottom The Future of Digital Business Rakúska agentúra na podporu výskumu, Rakúska obchodná komora,
Viedenská obchodná agentúra a Technická univerzita vo Viedni v spolupráci so sieťou Enterprice Europe Network

Kongres „Sales Excellence“
Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje o pripravovanom kongrese pod názvom „Sales Excellence“, ktorý organizuje
slovenská spoločnosť etablovaná na rakúskom trhu v Hoteli Meliá Vienna 22. júna 2021. Štvrtý ročník kongresu
venovaný budúcnosti predaja je prvýkrát organizovaný ako česko-slovenská verzia.

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Exportná príležitosť na Cypre v potravinovom priemysle
Cyperský veľkoobchod CH.THEOTOKIS LTD hľadá zahraničného partnera na dovoz potravinárskych surovín.
Požadované portfólio na vývoz na Cyprus zahŕňa tieto výrobky: mliečne výrobky, údeniny, slnečnicový olej, sójový olej
a repkový olej, rôzne druhy orechov, sušené ovocie, konzervované produkty (huby, paradajky, artičoky, olivy),
strukoviny, ryža, korenie, vrecia na odpadky a iné produkty.
Implementácia VTS a audio VHF systémov na riekach Dunaj a Sáva
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
na implementáciu VTS a audio VHF systémov na riekach Dunaj a Sava v Srbskej republike. Podľa správcu konkurznej
podstaty predmetom verejnej výzvy je implementácia VTS a audio VHF komunikačných systémov pozdĺž riek Dunaj
a Sáva v Srbskej republike spolu s pobrežnými základnými stanicami (obnova a inštalácia nového vybavenia), IT pre
dátové centrum a záložné lokality a jedno VTS stredisko a kontrolné centrum.
Vypísanie kontraktu na výmenu transformátorov a filtrov v NATO - SHAPE
SD NATO informuje prostredníctvom SHAPE (najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe)
o možnostiach pre slovenské firmy uchádzať sa o kontrakt na výmenu transformátorov a filtrov v SHAPE (Mons,
Belgicko). V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť do 2. apríla 2021 na adresu uvedenú v prílohe správy.
Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu: Low Carbon Business Action!
EÚ spustila 14. januára 2020 program Low Carbon Business Action (LCBA), podporujúci malé a stredné európske
podniky a tiež spoločnosti s malou a strednou kapitalizáciou, ktoré majú záujem podnikať alebo predávať svoje
technológie v Mexiku a ďalších krajinách Latinskej Ameriky (Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia), ako aj v Kanade.
Tender na dodanie projektu vrátane autorského dozoru a realizácie inštalácie kogeneračnej jednotky v
hlavnom meste Sofia
Spoločnosť TOPLOFIKATSIA SOFIA EAD vyhlásila tender na dodanie projektu vrátane autorského dozoru a
realizácie inštalácie kogeneračnej jednotky s použitím paliva RDF v bulharskom hlavnom meste Sofii.
Dohľad nad výstavbou systémov zberu a čistenia odpadových vôd v Niši
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o výzve Delegácie EÚ v spolupráci s
Ministerstvom financií RS na predkladanie ponúk do 1. marca 2021, do 15:00 na realizáciu dohľadu nad
výstavbou systémov zberu a čistenia odpadových vôd v meste Niš.
Dohľad nad výstavbou systémov zberu a čistenia odpadových vôd v obciach Brus a Blace
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o výzve Delegácie EÚ v spolupráci s
Ministerstvom financií RS na predkladanie do 5. marca 2021, do 15:00. ponúk na realizáciu dohľadu nad
výstavbou systémov zberu a čistenia odpadových vôd v obciach Brus a Blace.
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.

Produkty pre exportérov
DOTAZNÍK - ZÁUJEM PODNIKATEĽSKEJ VEREJNOSTI O TERITÓRIUM STREDNEJ A JUŽNEJ AMERIKY A
KARIBSKEJ OBLASTI
Webový katalóg inovatívnych verejných služieb inteligentných miest (smart cities)
Zamestnávaní cudzincov vo Vietname a Vietnamcov zahraničnými subjektmi
Zoznam kórejských veľtrhov a výstav KOEA
Hľadáte obchodné zastúpenie vo Flámsku?
Vietnam informačný portal Informačný portal „Info Viet-Trade Portal“
India informačný portal https://www.icegate.gov.in/

Inovačné dni a slovenské startupy na MZVEZ SR
Inovačný deň so spolocnosťou SLIDO

Vo štvrtom diely série prezentácií sa 17. februára 2021 zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko
predstavila úspešná technologická slovenská spoločnosť SLIDO s ich autentickým príbehom: “Zo školských lavíc až
po obchod s Ciscom". Slido patrí k najrýchlejšie rastúcim slovenským technologickým spoločnostiam. Ich platformu
používajú technologické korporácie ako napríklad Netflix, Adobe, Airbnb. Slido má za sebou viac ako 1 milión podujatí
a stotisíce zákazníkov. Nedávno spoločnosť ohlásila pre Slovensko historickú transakciu, akvizíciu technologickým
gigantom Cisco.

Brexit - informácie pre podnikateľov
Dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Informačné miesta pre dopravcov po brexite
Spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK

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

