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Šį ketvirtadienį bus svarstomos kelionių į užsienį iš Anglijos regiono apribojimo datos - kol kas galimybė
atnaujinti užsienio keliones yra numatyta gegužės 17 d. Kitą savaitę įsigalios 5000 svarų baudos
keliaujantiems be pagrįstos priežasties. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-56493002
Rinkos tyrimai rodo optimistiškus JK paslaugų sektoriaus lūkesčius – sėkmingai vykstant vakcinavimo
kampanijai, vasarą tikimasi tolimesnio karantino suvaržymų mažinimo. Plačiau https://www.theguardian.com/business/2021/mar/24/uk-economy-rallies-as-companies-plan-forsummer-of-spending
Nepaisant tebesitęsiančių karantino suvaržymų, fiksuojamas nedarbo lygio sumažėjimas. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/business-56493943
Per 2020 m., 11000 prekybos bei laisvalaikio paslaugų taškų JK teko užsidaryti, 2021 m. šis skaičius gali
siekti 18000. Plačiau - https://www.theguardian.com/business/2021/mar/24/british-high-street-lost11000-shops-in-2020-study-shows
Britų populiarusis mažmeninis tinklas „John Lewis“ planuoja uždaryti dar 8 prekybos centrus. Šį
sprendimą lėmė nuostolinga 2020 m. veikla bei kintantys vartotojų įpročiai – šiuo metu internetiniai
pardavimai siekia 75 proc. pardavimų lygio fizinėse „John Lewis“ parduotuvėse. Plačiau https://www.theguardian.com/business/2021/mar/24/john-lewis-to-close-eight-more-stores
JK svarstoma galimybė nuo 2022 m. įvesti privalomą klimato kaitos keliamų rizikų didiesiems verslams
raportavimą. Toks raportavimas atitiktų „Force on Climate-related Financial Disclosure“ (TCFD)
principus. Plačiau - https://www.reuters.com/article/uk-climate-change-britain-finance/uk-proposesrequiring-businesses-to-disclose-climate-risks-by-2022-idUSKBN2BG1GB
Per ateinančius 15 metų, bus siekiama aplinkos taršą sumažinti dviem trečdaliais. Tam bus paskirtas
specialus 1 milijardo svarų fondas, skirtas industrinių pastatų, ligoninių bei mokyklų našesniam
energijos panaudojimui. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business-56426928
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„WIRED
Health
2021“,
kovo
31
d.,
daugiau
informacijos
https://www.wired.co.uk/partnerships/wired-health
„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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Baro ir virtuvės įrengimo darbai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005564-2021?origin=SearchResults&p=5
Virtuvių bei vonių įrengimas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005589-2021?origin=SearchResults&p=4
Šaldytų maisto produktų tiekimas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005574-2021?origin=SearchResults&p=5
Debesų kompiuterija:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005628-2021?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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Portugalijos vyriausybė labiausiai pandemijos paveiktiems sektoriams paskirstys 1,16 mlrd. eurų
paramą. Plačiau - https://www.portugalresident.com/government-announces-e1-16-billion-in-directgrants-to-support-portugals-ailing-sectors/
Prie jau turimų 3 mlrd. eurų, Portugalija planuoja gauti antrą finansinę injekciją iš ES „SURE“ fondo,
numatoma injekcijos vertė – 2,9 mlr. Eurų. Plačiau - https://econews.pt/2021/03/23/portugal-toreceive-reinforced-tranche-from-sure-due-to-the-second-lockdown/
„Turismo de Portugal“ bendradarbiaujant drauge su inovacijų konsultantais „Beta-i“ paleido specialią
akseleratoriaus programą „Beta Start – Tourism“ turizmo industrijos atsigavimui skatinti. Plačiau https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={94F1F335-971C4646-B81D-3A10EE87A53C}
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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

-

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS
•

Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Nuo kovo 29 d., atvykstantieji į Omaną privalės per „Sahala“ platformą turėti viešbučio rezervaciją
saviizoliacijai. Plačiau - https://timesofoman.com/article/new-quarantine-procedures-released-forpassengers-travelling-to-oman
Omano elektros tinklų įmonė „Mazoon Electricity“ islamiškųjų finansų pagalba pritraukė 235 milijonus
dolerių,
kurie
bus
panaudoti
elektros
skirstymo
tinklo
plėtrai.
Plačiau
https://muscatdaily.com/Business/390199/Mazoon-Electricity-raises-$235mn-through-Islamicfinancing-facility
„Omantel“ drauge su „Huawei“ pasirašė bendradarbiavimo memorandumą dėl 5G vystymo logistikos
bei transporto srityje. Išmaniųjų sprendimų taikymas planuojamas „Hutchison Ports Sohar“ uoste, kuris
yra netoli Hormūzo sąsiaurio – vieno pagrindinių prekybos maršrutų regione. Plačiau https://www.arabnews.com/node/1825271/business-economy
Sveikatos apsaugos, finansinėms bei kitoms paslaugoms numatomos PVM lengvatos. Plačiau https://www.omanobserver.om/financial-health-and-education-services-exempt-from-vat/
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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

