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Podnikateľská misia do Ríma s prezidentkou SR

pondelok, 25. apríl 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolupracovala s Kanceláriou prezidenta
SR a Zastupiteľským úradom SR v Ríme na príprave podnikateľskej delegácie oficiálnej návštevy
prezidentky Zuzany Čaputovej v Ríme.
Pracovná cesta sa konala 20. a 21. apríla 2022 s cieľom posilnenia bilaterálnych vzťahov okrem
iného v kontexte obnoviteľných zdrojov energie, inovačného potenciálu oboch ekonomík
a vzájomného obchodu.
V prvý deň navštívili účastníci podnikateľskej misie výskumné centrum Národnej agentúry pre nové
technológie, energetiku a trvalo udržateľný ekonomický rozvoj – ENEA Casaccia. V súčasnosti
zamestnáva približne 1 000 zamestnancov, ktorí sa zaoberajú najmä otázkami energetickej
účinnosti, obnoviteľných zdrojov, jadrového štiepenia, životného prostredia a klímy, bezpečnosti a
zdravia, nových technológií, nových materiálov, trvalo udržateľného rozvoja, inovácií
v agropriemysle, či systémového výskumu elektriny.
Následne pokračoval program misie v priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Ríme prezentáciami
talianskej spoločnosť Enel Green Power, ktorá sa v rámci skupiny Enel zaoberá výrobou energie
z obnoviteľných zdrojov a agentúry Gestione Servezi Energetici (GSE) poverenej propagáciou
a podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Zo slovenskú stranu
prezentovali svoje pôsobenie Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a spoločnosť InoBat.
Druhému dňu podnikateľskej misie dominovalo podnikateľské business fórum, ktorému predchádzalo
krátke stretnutie prezidentky SR Z. Čaputovej s členmi biznis delegácie. Fórum sa uskutočnilo
v reprezentatívnych priestoroch poisťovne Generali na Piazza Venezia a počas otvorenia vystúpil
okrem prezidentky SR taktiež viceminister Ministerstva pre ekonomický rozvoj Pichett Fratin, štátny
tajomník Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodných vzťahov Manlio Di Stefano a štátny
tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec. Pred zahájením individuálnych B2B rokovaní
prezentovala senior konzultantka Odboru investičných projektov SARIO Simona Jurkovičová
podnikateľské a investičné prostredie SR domácim i zahraničným podnikateľom. Individuálne B2B
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rokovania prispeli k podpore viac než 50 slovenských a talianskych spoločností pre nadviazanie
nielen obchodnej, ale aj inovačnej spolupráce.
Na záver programu sa podnikateľská delegácia presunulu na návštevu Statup centra Univerzity
Luiss. Univerzita LUISS v Ríme v spolupráci s LVenture Group zastrešuje aj tzv. startup factory –
„LUISS EnLabs“, ktorý je jedným z popredných startupových akcelerátorov v Európe.
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