INFORMAČNÝ PORTÁL EXPORTÉRA http://export.slovensko.sk/
Portál prináša komplexné informácie 12 štátnych inštitúcií ohľadom štátnej podpory exportu na Slovensku.
Na portáli nájdete:
- Aktuálne podnikateľské misie, výzvy,
projekty, podujatia, tendre,
- Teritoriálne a sektorové informácie,
- Nástroje financovania exportu,
- Informácie pre začínajúcich exportérov,
- Podporné nástroje a služby pre
exportérov

DATABÁZA NÁSTROJOV VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ SR NA PODPORU PODNIKANIA
http://www.podporapodnikania.org/
Súhrnná online databáza štátnych nástrojov
podpory podnikania, pričom v nej môžete
vyhľadávať nielen podľa odvetvia, ale aj podľa
aktivity. Je zameraná na segment malých
a stredných podnikov a tiež na podporu
začínajúcich podnikov. Pri každom nástroji sú
uvedené kontakty na relevantné inštitúcie, ktoré
predmetné nástroje implementujú.

PORTÁL EXPORTNÝCH A KOOPERAČNÝCH MOŽNOSTÍ SARIO www.slovakiasourcing.com
Portál zabezpečuje operatívnu komunikáciu s externým prostredím prostredníctvom bezplatného
uverejňovania dopytov a ponúk prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. Jeho cieľom je sprístupnenie
výrobných možností slovenských spoločností zahraničným odberateľom a nadviazanie výrobných kooperácií.
Svoju spoločnosť môžete zaregistrovať a svoj dopyt
zverejniť bezplatne priamo tu:
http://www.slovakiasourcing.com/?registraciadomacej-spolocnosti

PORTÁL PONUKY A DOPYTY SOPK
http://web.sopk.sk/notes-abo.php?form=search&lmenu=2001
Pridajte svoju obchodnú ponuku/dopyt do verejnej informačnej služby SOPK: http://web.sopk.sk/notesabo.php?form=addoffer&lmenu=2002

SLUŽBY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
https://www.mzv.sk/documents/10182/12060/140918_katalog_zakl_sluzieb_oblast_ED.pdf/aa88222f-c9ae4ec3-9080-0de5f7e7b6aa
MZVaEZ SR poskytuje prostredníctvom zastupiteľských úradov bezplatné základné služby pre podnikateľskú
verejnosť v týchto oblastiach: poradenský servis, aktuálne obchodné príležitosti a tendre, informácie o trhu,
tlačový servis.

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR https://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici
Poskytuje informácie v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a
zakladania spoločných podnikov v zahraničí. Podnikateľom týždenne prináša aktuality zo zahraničia, ktoré
obsahujú dopyty, ponuky, tendre a užitočné informácie.

DATABÁZA PONÚK NA PARTNERSTVO
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
Databáza (Partnership Opportunities Database v rámci EÚ) je jednou z najväčších svetových obchodných
databáz. Umožňuje bezplatný prístup k 15 tisícom ponúk a požiadaviek z celej Európy. Obsahuje tisíce
firemných profilov s cieľom nájsť si partnerov na podnikanie, inovácie alebo výskum.

EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ (EBOR)
EBOR vznikla s cieľom podporiť transformáciu krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu
na trhovo orientované ekonomiky. V súčasnosti EBOR formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek,
kapitálovým vstupom a garanciami podporuje súkromnú hospodársku činnosť, privatizáciu, reštrukturalizáciu,
štrukturálne reformy, rozvoj infraštruktúry a vysoko konkurenčné prostredie v krajinách.

FOND TECHNICKEJ SPOLUPRÁCE http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4499;
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
Tento fond je určený na podporu aktivít slovenských subjektov s cieľom pomôcť krajinám východnej Európy
a strednej Ázie . Podpora smeruje do všetkých sektorov, časť príspevku je viazaná na účely energetickej
efektívnosti, zmierňovanie dopadov klimatických zmien a podporu obnoviteľných zdrojov energie.

PROJEKTY MEDZINÁRODNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI http://www.slovakaid.sk
Aktuálne výzvy a projekty Oficiálnej rozvojovej pomoci, možnosti financovania projektov a nástroje dodávania
tovarov a služieb na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.

