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TOP SPRÁVY
SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK, Slovinskou
obchodnou a priemyselnou komorou v Ľubľane, slovinskou agentúrou na podporu podnikania a investícií SPIRIT a
Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave, pozývajú na medzinárodné podujatie SLOV2 (Slovenia – Slovakia)
B2B Business Forum, ktoré sa uskutoční online dňa 6. mája 2021 o 10.00 hod. NOVÉ
SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2021 ONLINE
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO pripravuje na platforme SARIO BUSINESS LINK najväčšie
medzinárodné kooperačné podujatie na Slovensku. Uskutoční sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v
spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ďalšími partnermi v dňoch 25. – 26. mája
2021.

POZVÁNKY
Webináre v Poľsku k inovatívnym zdravotníckym a IT technologiám
Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP) organizuje dve medzinárodné B2B podujatia zamerané na inovatívne
technológie. Med2Meet 21. apríla 2021 je deň spolupráce v oblasti virtuálnej zdravotnej starostlivosti. ITmatch 25.
mája 2021 je virtuálny deň spolupráce v oblasti IT / ICT. NOVÉ
INTERNATIONAL B2B SOFTWARE DAYS v Rakúsku
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na medzinárodné B2B Software Days
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.
Webinár pre podnikateľov: Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu Low Carbon Business Action
Veľvyslanectvo SR v Mexiku spolu s agentúrou SARIO a zástupcami EÚ programu Low Carbon Business Action
(LCBA) pripravilo na 19. mája 2021 webinár, na ktorom sa dozviete, akým spôsobom vám môže pomôcť pri rozbiehaní
svojho obchodu v Mexiku.Cieľovou skupinou programu LCBA sú malé a stredné európske podniky ako aj spoločnosti
s malou a strednou kapitalizáciou, ktoré majú záujem podnikať alebo predávať svoje produkty/služby v Mexiku,
prípadne vytvoriť slovensko-mexickú joint venture. NOVÉ
EGYMEDICA
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia
„EGYMEDICA“, ktoré sa uskutoční 27. až 29. mája 2021 v Káhire, Egypt. EGYMEDICA sa môže pochváliť 20-ročnou
skúsenosťou v poskytovaní riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti a je bránou pre všetky lekárske odvetvia v celej
Afrike. Ide o najväčší a najstarší veľtrh v Egypte a v celej Afrike, ktorý má zároveň najväčší počet návštevníkov a
obchodných zástupcov v medicínskej oblasti. Podrobné informácie o podujatí je možné nájsť na internetovom
odkaze: https://www.egymedica.com/ NOVÉ
BIG DATA EXPO 2021
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu pozýva na renomovanú medzinárodnú výstavu BIG DATA EXPO
2021, ktorá sa uskutoční online aj offline v Guiyang, hlavnom meste provincie Giuzhou, v dňoch 26. - 28. mája
2021. Téma: dáta vytvárajú hodnoty, inovácie určujú budúcnosť.
EVE 8th International Electric Vehicle Expo
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule si dovoľuje informovať o konaní renomovanej medzinárodnej výstavy
International Electric Vehicle Expo, ktorá sa uskutoční na kórejskom ostrove Jeju predbežne v auguste 2021 s víziou
globálneho a udržateľného dopravného systému budúcnosti a prípravou na novú generáciu zmeny energie na
uhlíkovo neutrálnu v reakcii na globálne zmeny podnebia. Hlavnou agendou podujatia je pokrok v oblasti elektrických
vozidiel a technológií obnoviteľnej energie. Z dôvodu koronavírusových obmedzení bolo podujatie preložené z mája
na august 2021. NOVÉ

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Strategický partner na rekonštrukciu a modernizáciu železnice Subotica – Segedín
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na výber strategického
partnera na rekonštrukciu a modernizáciu železnice Subotica – Segedín. Vybraný partner by mal dokončiť
vykonávanie žiadaných prác za 14 mesiacov odo dňa uvedenia projektu, využiť najmenej 50% miestneho materiálu,
angažovať miestne pracovné sily, subdodávateľov a i. Predkladateľom môže byť domáca alebo zahraničná právnická
osoba alebo konzorcium domácich alebo zahraničných právnických osôb. Konečný termín na predkladanie ponúk
je 6. máj 2021, do 15:00 hod. na adresu generálneho sekretariátu Vlády SRB, Nemanjina 11, 11000 Belehrad. NOVÉ
EIC Accelerator
Európska komisia otvorila možnosť predkladania projektových návrhov do fázy krátkeho návrhu prostredníctvom
špecifickej AI platformy. Na linke nájdete prehľad novej schémy EIC Accelerator, vrátane financovania, jej fáz, tém,
hodnotenia, odkazov a kontaktov. NOVÉ
Iniciatíva EU - výskum nových variantov COVID-19
Dávame do pozornosti iniciatívu EÚ v programe Horizont Europa ohľadne programu na výskum nových variantov
Coronavírusu. EK vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizon Europa, na urgentný výskum nových variantov
koronavírusu. Termín na prihlásenie sa do programu je do 6. mája 2021. NOVÉ
Projektová dokumentácia pre letisko „Ponikve“
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
štátnej spoločnosti „Aerodromi Srbije“ na spracovanie projektovej dokumentácie pre letisko „Ponikve“ pri Užiciach.
Predmetom verejnej výzvy je spracovanie projektovej dokumentácie pre sanáciu vzletovej a pristávacej dráhy, dráhy
na otáčanie lietadla, rolovacej dráhy, základnej dráhy, odvodňovacieho systému, káblovej kanalizácie a výstavbu
rolovacej dráhy a terminálu na letisku „Ponikve“.
Tender na služby hodnotiaceho orgánu pre projekt Rail Baltica
Veľvyslanectvo SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do tendra na poskytnutie služieb
hodnotiaceho orgánu (Assessment Body (AsBo) services) pre projekt Rail Baltica. Prihlášku do tendra treba podať
do 5. mája 2021.
Predaj Projmetal a.s.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o predaji srbskej spoločnosti v úpadku
“Projmetal a.s.”, Cvijićeva 127, Belehrad. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrilo kompletné projektovanie a
výstavba verejných inštitúcií v oblasti zdravotníctva, športu, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, ekologických
projektov, ale aj priemyselných zariadení v oblasti metalurgie, baníctva, energetických zariadení, dopravy,
chemického, spracovateľského a potravinárskeho priemyslu.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Ingrid Brocková: Diplomacia sa začína doma na Slovensku. Preto ma úprimne teší záujem poslancov Národnej
rady SR o agendu ekonomickej diplomacie
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 30.
marca 2021 prezentovala poslancom Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky priority ekonomickej
diplomacie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky(SR) koordinuje, ale aj
prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí ekonomickú diplomaciu realizuje. Prostredníctvom
Podnikateľského centra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a projektov ekonomickej
diplomacie sa za ostatné obdobie podarilo uskutočniť viac ako tisíc prezentačných podujatí, podporiť účasť na 700
veľtrhoch a výstavách a zrealizovať viac ako 450 podnikateľských misií.
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Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
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Viac informácií na webstránke „Podnikajme v zahraničí“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

