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2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigė pereinamasis JK išstojimo iš ES laikotarpis, ir nuo 2021 m. sausio 1 d.
įsigaliojo naujos prekybos sąlygos tarp JK ir ES. Pabrėžtina, jog dalis pokyčių bus įvedami palaipsniui.
Kviečiame sekti informaciją nuorodose - https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/ bei
https://www.gov.uk/eubusiness
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, maisto produktų tiekimas iš Didžiosios Britanijos į Šiaurės Airiją
susidūrė su iššūkiais. Prekybos tinklų vadovai viešai kreipėsi į JK vyriausybę dėl lengvatinio periodo
(„grace period“) prekių gabenimui pratęsimo. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-northernireland-55641544
2021 m. sausio mėnesio pradžioje naujų užsikrėtimų COVID-19 kiekis pasiekė naujas aukštumas, o
mirusiųjų nuo COVID-19 skaičius perkopė 100 000. Tam suvaldyti, JK paskelbtas trečiasis karantinas,
kuris įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 5 d. Plačiau apie naująjį karantiną visuose JK regionuose – nuorodoje
https://www.bbc.co.uk/news/explainers-52530518 bei čia
Oksfordo universiteto ir „AstraZeneca“ COVID-19 vakcina gavo patvirtinimą naudojimui JK. Iki šiol
gyventojai buvo skiepijami „Pfizer“ vakcina. Plačiau apie JK vakcinvimo strategiją
https://www.bbc.co.uk/news/health-55280671 bei čia
JK premjeras B. Johnson davė pažadą per ateinančius 5 metus paskirti 3 milijardus svarų gamtos
apsaugos
bei
klimato
kaitos
prevencijos
projektams.
Plačiau
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-commits-3bn-uk-climate-finance-tosupporting-nature
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„British Standards Institution (BSI): Decarbonise Transport - Achieve Zero-Emission Vehicles 2021“,
sausio
18
d.,
daugiau
informacijos
https://www.bsigroup.com/en-GB/ourservices/events/webinars/2020/net-zero-week/decarbonising-transport-achieving-zero-emissionvehicles/
„British Standards Institution (BSI): Net Zero Week 2021“, sausio 18-22 d., daugiau informacijos https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/net-zero-week/
„BETT: the largest global EdTech event 2021“, sausio 20-22 d., daugiau informacijos https://www.bettshow.com/BettFest-agenda
„BioSeed: The Early-Stage Life Sciences Investment Event 2021“, sausio 21 d., daugiau informacijos https://bioseed.co.uk/
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Lazerinė įranga Šefildo universitetui:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/000701-2021?origin=SearchResults&p=1
Lazeris „UKRI“ institucijai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/000698-2021?origin=SearchResults&p=1
LED apšvietimas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/000505-2021?origin=SearchResults&p=4
Virtuvės baldai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/000501-2021?origin=SearchResults&p=4

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė
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Nuo šio penktadienio, šalis grąžina karantiną, kuris taikomomis priemonėmis bus panašus į pavasario
karantiną. Plačiau - https://econews.pt/2021/01/13/pm-announces-new-measures-for-the-fourweek-portugal-lockdown/
Portugalijos centrinis bankas JK įsikūrusioms finansinėms kompanijoms suteiks vienerių metų
pereinamąjį laikotarpį – iki 2021 m. pabaigos jos turės įgyti reikiamus leidimus veikti Portugalijoje.
Plačiau
https://econews.pt/2021/01/05/british-banks-and-funds-have-one-year-to-request-alicence-to-operate-in-portugal/
„The Association of Hotels and Tourist Developments of the Algarve“ duomenimis, 2020 m. gruodžio
mėnesį Algarvės regione viešbučių užimtumas siekė 14,5%. Tai yra žemiausias kada nors užfiksuotas
rodiklis. Plačiau - https://econews.pt/2021/01/06/algarve-hotels-with-lowest-ever-occupancy-rates
Pasak „Redes Energéticas Nacionais“, 2020 m. 59% šalyje suvartotos energijos buvo išgauta iš
atsinaujinančių šaltinių. Ir vėjo, ir hidroelektrinių išgauta energija siekė apie 25%. Plačiau https://www.theportugalnews.com/news/2021-01-08/renewables-supplied-59-of-electricity-in-2020
Nuo 2021 m. liepos 1 d. užsienio turistams, atvykstantiems lėktuvu ar kruizu, Portugalijoje bus taikomas
2 eurų taršos mokestis. Plačiau - https://econews.pt/2020/12/21/international-passengers-will-pay-acarbon-tax-of-two-euros-starting-in-july/

ARTIMIAUSI RENGINIAI
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„Digital Agrifood Summit Portugal 2021“, sausio 20-23
https://agrifoodportugal.infernoar.com/register/visitor-social

d.,

daugiau

informacijos

-
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Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Nuo 1987 m. neturėjęs didelių elektros įkainių pokyčių, Omanas nuo 2021 m. sausio mėnesio dėl
biudžeto deficito planuoja naikinti energijos ir vandens subsidijas. Plačiau https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/456185-oman-to-start-removing-utilitysubsidies-from-january-2021
Prognozuojama, jog įvedamas 5% PVM turėtų leisti surinkti 779 milijonus dolerių įplaukų per 2021 m.
Plačiau - https://gulfbusiness.com/oman-expected-to-add-779m-in-revenue-from-vat-this-year/ bei
čia
Per pirmuosius 11 mėnesių 2020 m., Omano trijų-penkių žvaigždučių kategorijos viešbučių įplaukos
krito 61,4%. Plačiau - https://muscatdaily.com/Business/389386/Oman-hotel-revenues-drop-morethan-61-per-cent
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•

Industriniai renginiai laikinai atidėti iki vasaros. Naujienas kviečiame sekti Omano parodų rūmų
svetainėje https://ocec.om/

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

