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Šį trečiadienį įvykęs B. Johnson susitikimas su U. von der Leyen laukto progreso dėl JK-ES susitarimo
neatnešė.
Pasiekti
derybų
proveržį
bus
tikimasi
iki
sekmadienio.
Plačiau
https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/09/boris-johnson-and-eu-agree-to-extend-brexittalks-for-another-72-hours
Pakartotinai raginame eksportuojančius į JK verslus susipažinti su laukiančiais pokyčiais nuo 2021 m.
sausio
1
d.
bei
sekti
nuolat
atnaujinamą
informaciją
nuorodose
https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/brexit-aktualijos/ bei https://www.gov.uk/guidance/getyour-eu-business-ready-from-1-january-2021
Istorinė pandemijos diena: JK atliko pirmąją „Pfizer“ vakcinaciją nuo koronaviruso. Tikimasi, jog iki
mėnesio pabaigos JK pavyks paskiepyti iki 4 milijonų gyventojų. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/uk-55227325
Siekiant sustiprinti nuo pandemijos nusilpusius valstybės finansus, „Wealth Tax Commission“ siūlo
apsvarstyti pasiūlymą įvesti papildomą vienkartinį 1% mokestį namų ūkiams, viršijantiems 1 milijoną
svarų slenkstį. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business-55236851
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, stambiosioms technologijų kompanijoms JK konkurencijos
taryba siūlo pritaikyti individualius elgesio kodeksus efektyviam reglamentavimui užtikrinti. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/technology-55230704
Pasak „Climate Change Committee“ (CCC), norint pasiekti nulinę tarša („net-zero“) iki 2050 m., JK turi
iki 2035 m. sumažinti išmetamų dujų kiekį 78%. Kad šis tikslas būtų pasiektas, CCC rekomenduoja, kad
iki 2030 m. pusė automobilių parko turėtų būti varomi elektra, būtų pastatyta 10 000 vėjo jėgainių
Šiaurės jūroje bei investuoti į gyvenamųjų namų šildymo modernizaciją. Plačiau https://www.cityam.com/uk-must-cut-emissions-78-per-cent-by-2035-to-hit-2050-net-zero-target/
bei čia

ARTIMIAUSI RENGINIAI
•
•
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„IoT Grand Slam 2020 Virtual Internet of Things Conference“, gruodžio 11 d., daugiau informacijos https://iotslam.com/
„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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•
•
•
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Statybinės medžiagos:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/9a409904-7a4b-4719-821f9491b33547cf?origin=SearchResults&p=3
Apsauginiai skydai:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/c8f2322e-88ad-48db-975667051b4e3aa9?origin=SearchResults&p=2
IT projektas
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/fd89a9f0-9826-43a3-8428e95b5ead2ef2?origin=SearchResults&p=1
Rinkos tyrimas:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/cb4bdf35-0d88-4c9f-81be0cd70343a3a6?origin=SearchResults&p=2

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė
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Nepaprastoji padėtis pratęsta iki gruodžio 23 d. Iš 278 žemyninių Portugalijos apskričių, 113 apskričių
patenka į itin aukšto COVID-19 pavojaus lygį. Plačiau - https://www.theportugalnews.com/news/202012-09/new-state-of-emergency-started-today/57111
Portugaliją pasiekė 3 milijardai eurų pagal ES „SURE“ pagalbos nuo pandemijos nukentėjusiems
sektoriams programą. Plačiau - https://econews.pt/2020/12/02/portugal-receives-e3b-tranche-ofsure-programme-funds-from-eu/
Klimato kaitos reitinge „The Climate Change Performance Index“ Portugalija pakilo į 17 vietą. Plačiau https://econews.pt/2020/12/07/eight-places-higher-in-climate-change-performance-index/
„Portuguese Hotel Association“ atliktos apklausos rezultatai rodo, jog 45% joje dalyvavusių viešbučių
planuoja užsidaryti iki 2020 metų pabaigos. Plačiau - https://econews.pt/2020/12/09/almost-half-ofhotels-expect-to-close-by-the-years-end/
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„Startup Lisboa: From Start-to-Table Demo Day“, gruodžio 11 d., daugiau informacijos https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-from-start-to-table-demo-day-131018643289
„Digital Agrifood Summit Portugal 2021“, sausio 20-23 d., daugiau informacijos https://agrifoodportugal.infernoar.com/register/visitor-social

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS
•

Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Omane švelninami karantino suvaržymai, dalis paslaugų bei industrijų gali atnaujinti savo veiklą.
Plačiau - https://www.arabnews.com/node/1771366/middle-east
Siekiant gaivinti turizmo sektorių, į Omaną atvyksiantiems keliautojams iš 103 šalių panaikintas vizų
reikalavimas, jei kelionės trukmė bus iki 10 dienų, tarp šių šalių – ir Lietuva. Pilnas sąrašas - nuorodoje
https://www.omanobserver.om/nationals-of-103-countries-exempted-from-entry-visa/
Omanas įsteigė naują valstybinę naftos kompaniją „Energy Development Oman“, taip tikimasi
sumažinti biudžeto deficitą. Nauja kompanija taip pat vykdys prekybą atsinaujinančios energijos
sektoriuje. Plačiau - https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-06/oman-starts-newenergy-company-as-it-seeks-to-leverage-oil-block
Pradėti viešieji pirkimai saulės energijos kolektorių įrengimui gyvenamuosiuose namuose. Projektas
padeda įgyvendinti „Oman’s Vision 2040“ strategijos netaršios energetikos tikslus. Plačiau https://www.omanobserver.om/tender-launched-for-rooftop-pv-systems-on-residential-premises/

ARTIMIAUSI RENGINIAI
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„Interior Design Furnishing Expo 2021“, kovo 15-17 d., OCEC, Muskatas. Daugiau informacijos http://www.idfoman.com/

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

