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TOP SPRÁVY
Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje už 15. ročník networkingového podujatia
Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB). Podujatie sa bude konať 21. októbra 2021 pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR.

KALENDÁR PODUJATÍ

8. - 10.
novembra
2021

9. - 11.
novembra
2021

26. - 27.
novembra
2021

Toronto Global Forum
Medzinárodná konferencia podporujúca dialóg o národných a globálnych problémoch. Ponúka aj
exkluzívne príležitosti na obchodné stretnutia zamerané na podporu partnerstva medzi významnými
kanadskými a medzinárodnými spoločnosťami. Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o medzinárodnej
konferencii "Toronto Global Forum", ktorá sa uskutoční v hybridnej podobe (online + osobná účasť)
8. - 10. novembra 2021.
Farmaceutický veľtrh CPhI Worldwide
CPhI je globálna platforma farmaceutického priemyslu, ktorá pod jednou strechou spája kupujúcich a
výrobcov farmaceutických produktov. Veľtrhu sa zúčastní viac ako 1400 popredných svetových
vystavovateľov.Podujatie bude prebiehať v dňoch 9. – 11. novembra 2021 pričom už od 25. októbra
do 19. novembra 2021 bude možné využiť možnosť účasti na online konferenciách. Záujemcovia sa
môžu registrovať na stránke www.cphi.com.
Medzinárodný festival vína v Záhrebe bude v novembri
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje, že renomovaný medzinárodný festival vína a kulinárstva
Vinocom 2021 by sa mal konať opäť v Záhrebe, v hoteli Esplanade, v termíne 26. a 27. novembra 2021
v súlade s epidemiologickými opatreniami. V poradí už 15. ročník Zagreb Vinocom potvrdzuje
úspešnosť podujatia.Festival si svojou profesionalitou po roky dokázal udržať vedúce prezentačné
postavenie v oblasti enogastronómie v tomto regióne.

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Predaj spoločnosti “Lepenka DOO”
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o predaji spoločnosti na výrobu papiera
a obalov v úpadku “Lepenka DOO”, ul. Cara Dušana 45, Novi Kneževac. Do nehnuteľného majetku spoločnosti patrí
pozemok a komplex továrne a do hnuteľného všetky nástroje, zariadenia a vybavenie spoločnosti. Predmetom
predaja je aj podiel v kapitále ostatných právnických osôb a obežný majetok. Odhadovaná suma je 484 512 317
dinárov (cca. 4,1 mil. EUR). Depozit vo výške 96 902 463 dinárov (cca. 825 000 EUR) treba zaplatiť najneskôr do 8.
novembra 2021. Ponuky treba predložiť poštou na nižšie uvedenú adresu spoločnosti. Konečný termín na
predkladanie ponúk je 15. november 2021.
Obstarávanie a implementácia CCTV systémov na letisku v Belehrade
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
štátnej spoločnosti SMATSA (Serbia and Montenegro Air Traffic Services) na obstaranie a implementáciu CCTV
systémov (Closed-circuit Television) na belehradskom letisku. Táto výzva bude financovaná z fondov EIB. Čas
určený pre realizáciu požiadaviek výzvy je 7 mesiacov. Konečný termín na predkladanie ponúk je 11. november
2021, do 10:30 hod. Prístup k dokumentom výzvy je obmedzený a všetky ponuky zainteresovaných strán musia byť
predložené elektronicky na adresu rg.twrcctv@smatsa.rs.

Verejné obstarávanie v Luxembursku a Belgicku
Podnikatelia a investori zo Slovenska nájdu informácie týkajúce sa verejného obstarávania v Luxembursku na
portáli https://marches.public.lu/fr.html.
Podrobnosti
o
tendroch
v
Belgicku
sú
na
webe https://www.publicprocurement.be. Ide o informácie týkajúce sa verejného obstarávania na federálnej úrovni.
Verejné obstarávania sú organizované aj na úrovni regionálnych vlád: Federácia Valónsko – Brusel na
https://lnk.sk/ggn4 , Flámsko na https://lnk.sk/eum7
Podpora startupov Slovak Business Agency
Predmetom podpory, ktorú je možné využiť v rámci Programu a Schémy na podporu startupov je zabezpečenie
účasti na domácich alebo medzinárodných podujatiach, zameraných na inovácie, technológie a startupy. Slovak
Business Agency prijímateľovi podpory - nepodnikateľovi, alebo podnikateľovi (max. do 5 rokov od zápisu v
ORSR/ŽRSR) uhradí spiatočnú letenku na/z miesta podujatia, vstupenku, taktiež priestor na vystavovanie, kde
prijímateľ odprezentuje svoj startup pred potenciálnymi zákazníkmi a investormi, s možnosťou získania nových
partnerov (aj online forma podujatí). Hlavným cieľom je zlepšenie podmienok začínajúcim startupom pre vstup na
trh, rovnako zvýšenie šance na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu.
Výzva na predkladanie návrhov spolupráce krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI)
je určená pre verejné/súkromné inštitúcie a subjekty občianskej spoločnosti registrované v členskom štáte SEI
a medzinárodných/regionálnych organizáciách. Výzva je zameraná na budovanie kapacít a prenos a zdieľanie knowhow, najmä z členských štátov EÚ SEI do členských štátov SEI mimo EÚ, na otázky spojené s európskou
integráciou a trvalo udržateľným rozvojom. Výzva je dotovaná zo strany SEI do výšky 15 000 EUR (alebo max. 50%
celkových nákladov na projekt v prípade projektov menších ako 30 000 EUR) a podmienená implementáciou projektu
v období od 1. januára do 31. decembra 2022.
Zoznam aktuálnych tendrov v Srbsku:
Predbežná informácia o medzinárodnej výzve na výstavbu dvojitého prenosového vedenia Bajina Bašta – Obrenovac
Výstavba čistiarní odpadových vôd
Výstavba a rozšírenie systému zberu a čistenia odpadových vôd v Kraljeve

Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku

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

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

