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Kitą savaitę JK numatytas antras karantino ribojimų atlaisvinimo etapas – nuo balandžio 12 d. duris
atvers ne pirmo būtinumo parduotuvės („non-essential shops“), viešbučiai bei kitos apgyvendinimo
įstaigos, kiti verslai. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/explainers-52530518
JK vyriausybė neskuba atlaisvinti užsienio kelionių apribojimų, o šios žinios kelia nerimą aviacijos
industrijai. Planuojama nauja kelionių tvarka – šviesoforo principu pagal COVID-19 sergamumą
suskirstytos kelionių kryptys, iš kurių grįžus būtų taikomos skirtingos saviizoliacijos taisyklės. Plačiau https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/u-k-holds-off-on-travel-restart-in-latestsetback-for-airlines bei čia
„EY“ bei „London First“ apklausa rodo, jog 75% JK įmonių patyrė su „Brexit” susijusių iššūkių, tokių kaip
muitinės procedūros, tiekimo grandinės sutrikimai (72%), PVM bei kitų mokesčių aspektai (70%),
reglamentavimo pokyčiai (68%). 49% respondentų tiki, jog dalis šių trukdžių bus ilgalaikiai. Plačiau https://www.cityam.com/more-than-half-of-london-businesses-expect-long-term-brexit-disruption/
Darbą pradeda naujas kontrolierius „The Digital Markets Unit“ (DMU), kurio tikslas - stebėti didžiąsias
technologijų bendroves, užtikrinti vartotojų interesų gynimą bei asmeninių duomenų apsaugą. Plačiau
- https://www.bbc.co.uk/news/technology-56648922 bei https://www.cityam.com/uk-launchesnew-competition-watchdog-for-big-tech-crackdown/
„Oxford Economics“ studija rekomenduoja Škotijos ekonominio vystymosi strategijoje skirti daugiau
dėmesio atsinaujinančios energetikos pramonės vystymui. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/ukscotland-scotland-business-56656139
Per 2021 m. Velykų savaitgalį, beveik 80% JK reikalingos energijos buvo sugeneruota mažai anglies
išskiriančių energijos šaltinių (39% - vėjo energija, saulės – 21%, branduolinė – 16%). Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/uk-56657299
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„Digital Strategies: Developing the Future of Healthcare in Wales“, balandžio 14 d., daugiau
informacijos - https://lshubwales.com/events/digital-strategies-developing-future-healthcare-wales
„UK
Fintech
Week
2021“,
balandžio
19-23
d.,
daugiau
informacijos
https://www.innovatefinance.com/ukfintechweek/
„ScotWind: Offshore Wind Conference 2021“,
balandžio 21-22 d., daugiau informacijos https://www.scottishrenewables.com/events/119-offshore21
„Fintech
World
Forum
2021“,
balandžio
27-28
d.,
daugiau
informacijos
https://fintechconferences.com/
„SMMT:
Meet
The
Buyer“,
gegužės
20
d.,
daugiau
informacijos
https://www.smmt.co.uk/events/meet-the-buyer-2021/
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Programinė įranga universitetui:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/006638-2021?origin=SearchResults&p=11
Sporto aprangos tiekimas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/007032-2021?origin=SearchResults&p=2
Valgyklos baldai mokyklai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/006927-2021?origin=SearchResults&p=4
Vaizdo stebėjimo sistema:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/006875-2021?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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Portugalijoje prasideda antrasis karantino suvaržymų atlaisvinimo etapas. Plačiau https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-portugal/time-to-move-forward-portugaleases-covid-19-lockdown-idUSL8N2LY18E bei čia
Atvykėliams iš ES šalių, kuriose koronaviruso situacija pablogėjo, įvedamos griežtesnės saviizoliacijos
taisyklės. Plačiau - https://www.schengenvisainfo.com/news/portugal-tightens-border-restrictionswith-other-eu-countries/
Pasak „The Algarve Association of Hotels and Tourism Developments“ (AHETA), 2021 m. kovo mėnesį
viešbučių užimtumas Algarvės regione siekė mažiausią lygį per 25 metus – vos 4%. Prieš tai vasarį
Portugalijoje užfiksuotas užsienio turistų srautas buvo sumažėjęs 90%. Plačiau https://econews.pt/2021/04/05/algarve-hotels-suffer-worst-march-occupancy-rates-in-last-25years/ bei https://econews.pt/2021/03/31/tourism-in-portugal-down-90-in-february/
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„Smart Mobility Summit 2021“, balandžio 20-21 d.,
https://www.eventbrite.co.uk/e/smart-mobility-summit-2021-tickets

daugiau

informacijos

-
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Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage

OMANO SULTONATAS
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS
•
•

•

•
•

Nuo balandžio 8 d., į šalį atvykti galės tik Omano piliečiai bei rezidentai. Plačiau https://timesofoman.com/article/oman-allows-entry-only-for-citizens-and-residents
Omano prekybos, pramonės ir investicijų skatinimo ministerija ruošia 50 pramonės investicijų projektų,
kuriais
bus
siekiama
diversifikuoti
šalies
pramonę
ir
ekonomiką.
Plačiau
https://timesofoman.com/article/government-lays-out-economic-investment-roadmap-for-oman
Už investicijų pritraukimą atsakinga šalies institucija finansavimo pritraukimą atsinaujinančios
energetikos
projektams
nustatė
vienu
iš
pagrindinių
savo
tikslų.
Plačiau
https://timesofoman.com/article/clean-energy-investment-a-priority-for-oman
Jaučiant apsauginių kaukių importo poreikį, Omano vietos įmonės pradėjo gaminti apsaugines kaukes.
Plačiau - https://www.omanobserver.om/omans-own-f95-masks/
Muskate viešbučių ir svetingumo industrija bus atleista nuo savivaldybės mokesčio rinkliavos iki 2021
m. gruodžio. Plačiau - https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-exempts-some-sectors-from-taxuntil-end-of-year-1.78123114
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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

