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TOP SPRÁVY

8. - 9. júla
2021

Otvorenie registrácie na business fórum samitu Trojmoria v Sofii
V dňoch 8.- 9. júla 2021 sa v hlavnom meste Bulharska Sofii v prezenčnej forme uskutoční 6.
prezidentský samit krajín Trojmoria. Cieľom iniciatívy je posilnenie medziregionálnej a cezhraničnej
spolupráce a konektivity medzi 12 členskými štátmi EÚ. Pravidelne je na pozadí organizované business
fórum, ktorého tohtoročným organizátorom je Bulharská agentúra pre podporu MSP. NOVÉ

KALENDÁR PODUJATÍ
7. júla
2021

4. - 8.
septembra
2021

13 - 15
septembra
2021

21. - 23.
septembra
2021

6. - 8.
októbra
2021

Webinár - zmeny pre dovozcov po Brexite
Veľvyslanectvo SR v Londýne informuje o konaní webinára zameraného na zmeny pre dovozcov (z pohľadu UK)
po Brexite, ktorý sa uskutoční 7. júla 2021. NOVÉ

Medzinárodná Tripolská výstava
Organizačný výbor pre organizáciu 48. medzinárodnej Tripolskej výstavy si dovoľuje pozvať všetky
slovenské spoločnosti, výrobcov, exportérov, importérov od 4. - 8. septembra 2021 na medzinárodnú
Tripolskú výstavu. NOVÉ
Svetové fórum k cirkulárnej ekonomike 2021
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o podujatí „World Circular Economy Forum 2021", ktoré sa
uskutoční 13. - 15. septembra 2021. Kanada je hostiteľskou krajinou fóra, ktoré sa uskutoční v Toronte.
Tohtoročné fórum sa zameria na prierezové problémy a témy, ktoré sa týkajú oživenia hospodárstva a
prechodu na cirkulárnu ekonomiku.
Globálny energetický veľtrh
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o veľtrhu zameranom na oblasť energetiky "Global Energy
Show", ktorý sa uskutoční 21. - 23. septembra 2021 v Calgary, Kanada. „Global Energy Show“
predstavuje platformu umožňujúcu spoluprácu v oblastiach týkajúcich sa všetkých zdrojov energie, ako
aj na predstavenie inovácií a technológií zameraných na dilemu zosúladenia rastúceho dopytu po
energii s potrebou prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Objavte svet dopravy v srdci Európy na World of Freight EXPO v Bratislave
Veľtrh, konferencia a B2B podujatie, ktoré spája celý dodávateľský reťazec, je zamerané na vytváranie
obchodných príležitostí v celom regióne „Novej Európy.“ Témami sú trvalý rast v elektronickom
obchode, progresívna digitalizácia logistických procesov, revolučný vplyv priemyslu 4.0 na dopravu a
logistiku. WOF EXPO sa uskutoční 6. - 8. októbra 2021 v Incheba Expo v Bratislave.

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Predaj spoločnosti PKS-LATEX-HLC a.s.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o predaji spoločnosti v úpadku “PKSLATEX-HLC” a.s., ul. Nikole Tesle 11, Čačak. Oblasť činnosti akciovej spoločnosti v úpadku “PKS-LATEX-HLC” je
chemický priemysel. Predaj sa koná systémom verejnej dražby a začiatočná cena je 122 745 900 dinárov (cca. 1
mil. EUR). Depozit v rovnakej sume treba zaplatiť najneskôr do 25.júna 2021. Verejná dražba sa bude konať 02.júla
2021 o 12.00h.

Výstavba kanalizačnej siete na sídlisku Miljakovac
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
verejnej štátnej spoločnosti „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“ na výstavbu kanalizačnej siete
na belehradskom sídlisku Miljakovac. Konečný termín na predkladanie ponúk je 5. júl 2021, do 12:00 hod. Viac
informácií o verejnej výzve a dokumentácia sú dostupný na https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/32018
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.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Z regiónov do sveta v Trnavskom kraji: Úspech začína doma na Slovensku – úspech firiem rovnako ako
úspech diplomacie
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková 22. – 23. júna 2021
v rámci série podujatí s názvom Z regiónov do sveta navštívila Trnavský samosprávny kraj. Za okrúhlym stolom
diskutovala so zástupcami podnikateľov, ekonomických rezortov, s predstaviteľmi miest a vedeckých inštitúcií o
ponuke MZVEZ SR v oblasti ekonomickej diplomacie.
Slovensko je otvorenou, exportnou ekonomikou, faktom však je, že v zapojení malých a stredných podnikov do
zahraničného obchodu zaostávame za našimi európskymi partnermi napriek tomu, že máme potenciál. „Chceme
podporiť ambície firiem, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií smerom k spolupráci so zahraničím. Chceme byť
adresnejší, poznať našich klientov - ich plány, ale aj problémy. To sa nám iste nepodarí od stola. Preto prichádzame
do slovenských regiónov,” potvrdila Ingrid Brocková.
Delegácia štátnej tajomníčky a župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča tiež navštívila:
Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave
Mimoškolské centrum Budúcnosť INAK,
ManaRoots Honest Lemonades - výrobca funkčných limonád, Dolná Streda,
Včelco Medovina Smolenice - medovinárstvo Smolenice,
Shark.aero - výrobca ultra ľahkých lietadiel, Senica,
DEMA Bicycles - výrobca bicyklov, Senica,
Víno-Masaryk - vinárstvo, Skalica,
AfB Slovakia - sociálny podnik repasujúci IT techniku, zahraničný investor, Trnava.
Z regiónov do sveta je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v
oblasti ekonomickej diplomacie. Cieľom je v spolupráci s vyššími územnými celkami zvýšiť zapojenie malých a
stredných podnikov, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít. Viac najdete tu
https://lnk.sk/adtz , https://lnk.sk/npbn , https://lnk.sk/aha8 , https://lnk.sk/kqms.

PRE EXPORTÉROV
Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
Poľsko zavádza nový systém elektronického výberu mýta e-TOLL
Služby Virtuálnej kancelárie v Chorvátsku pre slovenským podnikateľov
Brexit - informácie pre podnikateľov
Brexit - revidovaný harmonogram zavedenia kontrol tovaru
Brexit - dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Brexit - informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Brexit - dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Brexit - ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Brexit - Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Brexit - Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK

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

