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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-11-04 Energetikos ministrė Tinne Van der Straeten
pranešė, kad Belgija ir Namibija pasirašė supratimo
protokolą dėl žaliojo vandenilio gamybos ir
importo. Dokumente numatoma bendradarbiauti
steigiant žalios energijos centrą Erogo regione,
kuris ribojasi su Atlanto vandenynu, Walvis Bay
uostas taptų žaliojo vandenilio gamybos ir eksporto
centru. Belgijos ir Namibijos įmonės dirbs kartu,
tikimasi, kad 2026 m. čia bus pagaminama
milijonas tonų žaliojo vandenilio, pusė jo bus skirta
eksportui. Belgijos vyriausybė patvirtino strategiją,
kuri Belgiją turi paversti svarbiu atsinaujinančio
vandenilio importo ir tranzito mazgu.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-11-03 Flandrijos vyriausybė priėmė nutarimą nuo kitų
metų sausio 1d. uždrausti naujų mazutu šildomų
sistemų įrengimą, liberalai siekia, kad nuo 2023 m.
būtų draudžiamas naujų iškastiniu kuru šildomų
sistemų įrengimas. Flandrijos vyriausybė skatina
gyventojus pereiti prie ekologiškų šildymo sistemų
– įsirengiantiems šilumos siurblius iki 2023 m.
teikiama vienkartinė 400 eurų parama.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

https://www.rtbf.be/info/belgi
que/detail_cop26-labelgique-importera-de-lhydrogene-vert-produit-ennamibie?id=10873065

https://www.rtbf.be/info/belgi
que/detail_vers-la-fin-duchauffage-au-gaz-en-flandrel-open-vld-veut-interdire-leschaudieres-a-energie-fossiledans-les-nouvellesconstructions-des2023?id=10872121
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2021-11-15

Belgija kreipėsi į Europos Komisiją paramos
kiaulininkystės sektoriui, nes nacionalinės
pagalbos priemonės nepakankamos. Išaugusios
energijos ir pašarų kainos pražūtingos sektoriui.

Bendra ekonominė informacija
2021-11-23 Microsoft į debesį Belgijoje investuoja milijardą
eurų, tai bus regiono duomenų centras, jis bus
įkurtas netoli Briuselio, konkreti vieta
neatskleidžiama. Centras orientuotas į Microsoft
belgų klientus, turėtų garantuoti didesnį duomenų
saugumą.

2021-11-20

2021-11-21

https://www.sudinfo.be/id427
790/article/2021-11-15/labelgique-demande-lacommission-europeenne-unsoutien-au-secteur-porcin

https://www.lesoir.be/408202
/article/2021-1123/microsoft-investit-unmilliard-dans-le-cloud-enbelgique

Belgų startuolis SoPRISM pateikė Facebook ir
Instagram vartotojų statistiką. Abu tinklai Belgijoje
turi 8,3 mln. vartotojų, iš jų - 3,2 millijonai
prisijungę prie abiejų tinklų, 4,2 millijonai - tik prie
Instagram, o 7,3 millijonai – tik Facebook.
Abiejuose tinkluose labiausiai vartojama yra olandų
kalba, prancūzų kalba lieka antroje vietoje.

https://www.lesoir.be/407517
/article/2021-11-20/leschiffres-fous-de-facebook-etinstagram-en-belgique

Nyderlandų bankas ING Belgijoje ketina uždaryti
50 agentūrų, siekiama mažinti skaičių, bet stiprinti
liekančias agentūras, pereiti į aptarnavimą
nuotoliniu būdu. Tvirtinama, kad darbuotojai nebus
atleidžiami, tik perkeliami į kitas agentūras.

https://trends.levif.be/econom
ie/banque-etfinance/pourquoi-ingbelgique-taille-dans-sesagences/article-normal1492903.html

Pandemijos pradžioje nemažai Belgijos įmonių
ėmėsi kaukių gamybos, tačiau buvo priverstos
veiklą nutraukti, išgyveno mažiau nei pusė:
neatlaiko pigių Kinijoje pagamintų kaukių
konkurencijos.Tikimasi, kad „išgyvenusioms“
įmonėms pagelbės ketvirtoji banga ir inovacijos.
Įmonės ECA Flandrijoje, Deltrian Valonijoje
pradėjo gaminti kaukes, apdorotas produktu,
naikinančiu virusus.

https://www.lesoir.be/407576
/article/2021-11-21/masquesbelges-la-grande-desillusion

2021-11-24

Danų startuolis Penneo, besispecializuojantis https://www.lecho.be/entrepri
elektroninio parašo srityje investuoja Belgijoje, ses/general/le-leadertikisi, jog tai bus tramplynas veiklos plėtrai žemyne scandinave-de-la-signatureelectronique-debarque-enbelgique/10348449.html

Parodos, renginiai
Statybos parodos „Probuild“, „Installpro“ ir
„Project“, kurios turėjo būti surengtos birželį,
nukeltos į 2022 m. vasarį.

https://www.lecho.be/entreprise
s/construction/les-salonsprofessionnels-de-batibouwreportes-a-2022/10292965.html

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Informacija apie viešuosius pirkimus Belgijoje:
https://my.publicprocurement.be/um/home.action
https://centraledesmarches.com/pays/belgique
https://marchespublics.wallonie.be/home/notices.html
Gruodžio 3 d. priimti antikovidiniai reikalavimai:

1. Kaukės privalomos nuo 6 metų;
2. Primygtinai rekomenduojama maksimaliai riboti socialinius kontaktus, susitikimus rengti
lauke. Rekomenduojama naudoti autotestus;
3. Privatūs renginiai viduje draudžiami, išskyrus:
-

sportą;
mažus susibūrimus namuose;
vestuves ir laidotuves

4. Vieši renginiai viduje:
-

Nuo gruodžio 4 d. renginiai, kur daugiau nei 4 000 dalyvių, draudžiami;

-

Nuo gruodžio 6 d. kultūriniams renginiams ir susirinkimams viduje taikomi šie
reikalavimai:

-

 Maksimalus dalyvių skaičius – 200;
 Visi dalyviai sėdi;
 Privaloma dėvėti kaukes;
 Galimybių pasas privalomas nuo 50 dalyvių.
Kino salėje gali būti iki 200 žiūrovų, išlaikant 1,5 m atstumą tarp grupių.

5. Nuotolinis darbas privalomas, į darbą leidžiama ateiti kartą per savaitę. Šventės darbo
vietoje draudžiamos.
6. Restoranai gali dirbti nuo 5 iki 23 valandos.
7. Sporto varžybos viduje vyksta be žiūrovų, išimtis – nepilnamečių varžybų dalyvius, gali
lydėti du suaugę.
8. Mokymasis:

- Pradinių klasių moksleiviams ir ikimokyklinio mokymo įstaigose Kalėdų atostogos
prasidės savaite anksčiau – gruodžio 20 d.;
- Vidurinės mokyklos moksleiviai iki egzaminų mokysis mišriu būdu;
Nuo gruodžio 6 d. privaloma:
-

Kiekvienoje klasėje ir susibūrimo vietose aparatais matuti deguonies kiekį;

-

Klasėje susirgus dviem vaikams, ji uždaroma;

-

Nuo 6 metų privaloma nešioti kaukes, užmokyklinė veikla draudžiama;

-

Tėvams rekomenduojama vaikams reguliariai atlikti autotestus.

Specialių poreikių vaikų mokymas vyks klasėse, ministrai nustatys sąlygas. Darbo grupė dėl vaikų
iki 12 m. vakcinavimo pradės darbą.

Burmistrai, pasitarę su epidemiologais, turi teisę atšaukti epideminį pavojų keliantį renginį.

