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Darbo vietų išsaugojimo programa („The Coronavirus Job Retention Scheme“) pratęsta iki 2021 kovo
mėnesio. Plačiau - https://www.gov.uk/government/news/government-extends-furlough-to-marchand-increases-self-employed-support bei čia
„Rolls Royce“ per ateinančius 5 metus JK planuoja pastatyti 16 mini-branduolinių jėgainių. Šaltiniai
teigia, jog šiam projektui vyriausybė galimai paskirs apie 200 milijonai svarų, tai būtų dalis „žaliojo“
ekonomikos atstatymo plano. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-54703204
bei čia
„British Petroleum“ (BP) planuoja vystyti ekologišką vandenilio gamybą. Plačiau https://www.theguardian.com/business/2020/nov/10/bp-plans-move-into-green-hydrogenproduction
Restoranams bei užeigoms galimybė teikti maistą išsinešimui supaprastinta tvarka bus pratęsta iki 2022
m. pavasario. Plačiau - https://www.cityam.com/restaurants-and-pubs-granted-extension-to-providetakeaway-services-until-2022/
JK vyriausybė Europoje įsikūrusiems technologijų srities verslams organizuoja specialią programąapdovanojimus„Tech Rocketship Awards Europe 2020-21“, dalyvių aplikacijos galimos iki lapkričio 15
d. Plačiau - https://www.events.great.gov.uk/ehome/tech-rocketship-awards-europe
„Marks and Spencer“ įdiegs mobilaus atsiskaitymo („scan-and-pay app“) už prekes technologiją visose
573 šio tinklo parduotuvėse. Kitos prekybos tinklų grandinės taip pat ketina pritaikyti panašias
technologijas greitesniam bei COVID-19 atžvilgiu saugesniam atsiskaitymui. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/technology-54903748

ARTIMIAUSI RENGINIAI
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„FinTech
World
Forum
2020“,
lapkričio
18-19
d.,
daugiau
informacijos
https://fintechconferences.com/
„Digital Health World Congress 2020“, lapkričio 26-27 d., daugiau informacijos
https://digitalhealthcareworldcongress.com/
„FinTech Connect 2020“, lapkričio 30 – gruodžio 4 d., daugiau informacijos
https://www.fintechconnect.com/events-london/#
„GIANT Health Event 2020“, gruodžio 1-2 d., daugiau informacijos - https://www.giant.health/

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS
•
•
•

Laboratorinė įranga:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/41c807bd-746e-47a0-b6d079354a470c3b?origin=SearchResults&p=5
Programinė įranga:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/6444c48e-e257-4ee0-b9f6693ec8e1b2bf?origin=SearchResults&p=4
Farmacijos produktai:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/50d9d802-573d-4bfb-b3a7421e1a9d071e?origin=SearchResults&p=5

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė
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Lapkričio 6 d. šalyje sugrąžinta nepaprastoji padėtis, truksianti nuo lapkričio 9 d. iki 23 d. su galimybe
pagal poreikį ją reguliariai pratęsti iki pat pandemijos pabaigos. Plačiau https://www.portugalresident.com/portugals-state-of-emergency-could-go-on-till-end-of-pandemicsays-pm/ bei čia
121 Portugalijos savivaldybėse papildomai įvedama komendanto valanda, truksianti nuo 23.00 val. iki
5.00 val. Plačiau - https://econews.pt/2020/11/08/state-of-emergency-portugal-with-curfewrestrictions-in-121-municipalities/
Pasak „Portuguese Hotel, Restaurant and Similar Association“ (AHRESP), restoranų bei apgyvendinimo
įstaigų pajamos praeitą mėnesį krito atitinkamai 60% bei 90%. Per trečiąjį 2020 m. ketvirtį, svetingumo
industrija neteko 49 000 darbo vietų. Plačiau - https://econews.pt/2020/11/05/restaurantsaccommodation-dramatic-falls-of-60-90/ bei čia

ARTIMIAUSI RENGINIAI
•
•

„Web Summit 2020“, gruodžio 2-4 d., daugiau informacijos - https://websummit.com
„AIP“ – Portugalijos pramoninkų asociacija organizuoja virtualią verslo misija su Baltijos šalių verslais:
gruodžio 3-4 d. numatomi B2B susitikimai, susidomėjusius prašome registruotis el.paštu
Ieva.Valickaite@mfa.lt atsiunčiant įmonės pavadinimą, trumpą veiklos aprašymą ir kontaktinę
informaciją.

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS
•

Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Nuo lapkričio 11 d., keičiasi COVID-19 testavimo tvarka norintiems atvykti į Omaną. Plačiau apie
pokyčius – nuorodoje https://www.omanobserver.om/omans-new-pcr-rules-come-into-force
Vietos rinkoje pritrūkus kompiuterių, planšečių bei panašių prietaisų atsargų, šių produktų papildymo
tikimasi sulaukti kitą mėnesį. Plačiau - https://timesofoman.com/article/omans-current-computershortage-will-be-solved-next-month-cpa
Pradedamas vystyti saulės energetikos projektas, kurio tikslas - padaryti mečetės aplinkai
draugiškesniais pastatais. Projektas padeda įgyvendinti Omano 2040 m. strategijos planą. Plačiau http://omannews.gov.om/description_bkp/ArtMID/867/ArticleID/22646/Amana-Launches-FirstSolar-Power-Investment-Project-for-Mosques
Omanas mini narystės PPO dvidešimtmetį. Plačiau - https://www.omanobserver.om/omancelebrates-20-years-of-wto-membership/

ARTIMIAUSI RENGINIAI
•

Industriniai renginiai laikinai atidedami. Daugiau informacijos apie artimiausius renginius galite rasti
pagrindinių parodos rūmų „Oman Convention and Exhibition Centre“ tinklapyje
https://ocec.om/Whatson/.

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė

