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Šią savaitę pareigas eiti pradėjo naujoji komercijos atašė JK, Portugalijai bei Omano Sultonatui Donata
Mauricaitė. Su komercijos atašė susisiekti galima el. paštu donata.mauricaite@urm.lt.
Pandemijos sukelti JK vietos turizmo pokyčiai: lyginant su 2019 m. vasara, savarankiškai atostogas
organizuojantiems poilsiautojams JK apgyvendinimo paslaugos pabrango 40%. Pasak „Which?“ tyrimo,
apgyvendinimo paslaugų savaitės kaina vidutiniškai išaugo 300 svarų. „Opinium“ rinkos tyrimas rodo, jog
šią vasarą atostogauti JK planavo apie 20 milijonų britų. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business58320668
Britų pramoninkų konfederacija (angl. „Confederation of British Industry“ - CBI) teigia, jog JK ekonomikos
atsigavimo potencialą neigiamai įtakoja reikiamų darbuotojų bei išteklių produktų gamybai trūkumas,
kurie šiuo metu yra aukščiausi per visą CBI atliekamo rinkos stebėjimo laikotarpį – 38 metus. Plačiau https://www.theguardian.com/business/2021/aug/24/uk-retailers-stock-supply-shortages-covidpingdemic
JK maisto prekybos tinklai bei restoranai – „Co-operative Group“, „Subway“, „McDonalds“ - tęsia agitaciją
siekdami, kad JK vyriausybė leistų samdyti papildomą vairuotojų darbo jėgą iš užsienio. „Iceland“
parduotuvių grandinės tinklo vadovybės teigimu, dėl vairuotojų trūkumo tinklui kasdien tenka atšaukti
apie 30-40 produktų pristatymų į parduotuves. Jei situacija negerės, kitą mėnesį „Iceland“ planuoja
koreguoti
produktų
tiekimo
strategiją
Kalėdų
laikotarpiu.
Plačiau
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/25/iceland-boss-hgv-drivers-shortage-cancelchristmas-immigration-rules-uk bei čia
„PayPal“
platforma
vartotojams
JK
leis
įsigyti
kriptovaliutų.
Plačiau
https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/23/paypal-uk-buy-sell-cryptocurrencies-bitcoinethereum-litecoin
Dorsete planuojamas 3 mėnesių trukmės eksperimentas, kurio metu bus pasitelkiamos dirbtinio intelekto
technologijos socialinės rūpybos paslaugas gaunančių namų ūkių analizei. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/technology-58317106
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„Speciality & Fine Food Fair 2021“, rugsėjo 6-7 d.,
daugiau informacijos https://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
„Cyber Security and Cloud Expo 2021“, rugsėjo 6-7 d. (fizinis renginys), rugsėjo 13-15 d. (virtualus
renginys), daugiau informacijos - https://www.cybersecuritycloudexpo.com/global/
„DSEI 2021“, rugsėjo 14-17 d. („DSEI Connect“: rugpjūčio 16 d.-spalio 1 d.), daugiau informacijos
https://www.dsei.co.uk/
„Fintech World Forum 2021“, rugsėjo 16-17 d., daugiau informacijos - https://fintechconferences.com/
„London Tech Week“, rugsėjo 20-24 d., daugiau informacijos - https://londontechweek.com/
„Big Data LDN 2021“, rugsėjo 22-23 d., daugiau informacijos - https://bigdataldn.com/
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Plastiko perdirbimo įranga:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/b2c4f91b-ae96-4950-9abf1d534081cfe2?origin=SearchResults&p=1
Interneto tinklapių sukūrimas bei kitos IT paslaugos:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/dde384f2-030a-4614-abd72b28d1cb5c6e?origin=SearchResults&p=1
Matavimo įranga Bristolio universitetui:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/b7455734-65eb-494b-863d8f7600ed680a?origin=SearchResults&p=1

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Ieva Valickaitė, LR ambasada Jungtinei Karalystei, Portugalijos Respublikai bei Omano Sultonatui
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Lapkritį vyksiančiame technologijų ir inovacijų forume „Web Summit“ dalyvauti norintys asmenys privalės
pateikti
vakcinacijos
arba
neigiamo
COVID-19
testo
sertifikatą.
Plačiau
https://www.irishtimes.com/business/technology/web-summit-to-require-proof-of-vaccination-orcovid-19-test-1.4654905 bei čia
Prieš savaitę pilnos imunizacijos lygis šalyje siekė 70%. Sekančią savaitę tikimasi, jog bent pirmąją
koronaviruso vakciną bus gavę 85% populiacijos. Plačiau - https://www.theportugalnews.com/2021-0825/85-should-have-1st-vaccine-next-week/ bei čia
Statistika rodo, jog Portugalijos turistų srautai 2021 m. birželį buvo didesni nei 2020 m., tačiau išlieka
50,1% žemesni nei 2019 m. birželį. Plačiau - https://econews.pt/2021/08/13/tourism-rebounds-in-june„Ryanair“ Portugalijoje investuoja 300 milijonus eurų, investicijos dėka startuos 26 naujos skrydžių
kryptys iš Portugalijos. Plačiau - https://econews.pt/2021/08/24/ryanair-launches-26-new-routes
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„A World for Travel: Evora
https://www.aworldfortravel.org/

Forum

2021“,

rugsėjo

16-17

d.,

daugiau

informacijos

-
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Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. atvykstantiems į Omaną asmenims įsigalioja naujos taisyklės, kurių santrauka nuorodoje https://muscatdaily.com/Oman/391774/Oman-opens-its-skies
Plečiasi žaliųjų finansų paslaugų sektorius: nuo šiol „HSBS Oman“ teiks „žaliąsias“ paskolas saulės baterijų
įsigijimui bei įrengimo išlaidoms padengti. Plačiau - https://timesofoman.com/article/105547
Vykstant šalies dekarbonizacijos strategiją, Omano Energetikos ministerija kuria vandenilio pramonės
aljansą, kurį sudarys 13 privačių bei viešųjų institucijų. Plačiau - https://timesofoman.com/105391omans-hydrogen-alliance-to-drive-hydrogen-economy bei čia
Planuojamas naujų vėjo jėgainių parko vystymas 7 lokacijose. Nacionalinė strategija „Oman Vision 2040“
siekia, kad iki 2030 m. bent 20% šalies energetinių poreikių būtų patenkinama iš atsinaujinančių energijos
šaltinių, o 2040 m. ši proporcija siektų 35-39%. Plačiau - https://www.omanobserver.om/wind-powerprojects-planned-in-7-locations-in-oman
Dukmos specialiojoje ekonominėje zonoje įkurtas specialus komitetas dėl dirbtinio intelekto (DI)
technologijų vystymo. DI vystymui planuojama skirti 18 kvadratinių kilometrų teritoriją. Plačiau https://duqm.gov.om/supervisory-team-for-the-zone-for-artificial-intelligence-at-duqm bei čia
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„IFN Oman Forum 2021“ (islamiškųjų finansų industrija), spalio 26 d., daugiau informacijos https://redmoneyevents.com/event/ifn-oman-forum-2021/

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Ieva Valickaitė, LR ambasada Jungtinei Karalystei, Portugalijos Respublikai bei Omano Sultonatui

