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VERSLUI AKTUALI INFORMACIJA
PRANCŪZIJOJE
Geltonieji puslapiai profesionalams www.pagesjaunes.fr/pagesjaunespro
Įmonių kontaktų katalogas www.annuaire-decideur.com
Įmonių registras www.infogreffe.fr/societes
Įmonių katalogas www.societe.com
Verslios Lietuvos EDB, užsienio įmonių pasiūlymai http://edb.enterpriselithuania.com/proposals
Tarptautinės parodos Prancūzijoje
www.eventseye.com/fairs/c0_salons_france.html
www.evous.fr/Calendrier-des-grands-Salons-et-Foires-a-Paris.html#avr

Valstybės įstaigų kontaktai ir visa informacija apie valstybės teikiamas paslaugas
https://lannuaire.service-public.fr
Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerijos www.economie.gouv.fr
Prancūzijos žemės ūkio ministerija http://agriculture.gouv.fr
Paryžiaus ekonominės plėtros agentūra Paris & Co www.parisandco.paris
Paryžiaus regiono ekonominės plėtros agentūra https://investparisregion.eu
Centrinis bankas www.banque-france.fr
Prancūzijoje įsikūrusių bankų sąrašas http://listofbanksin.com/ListofBanksinFrance.htm
Mokesčių inspekcija www.impots.gouv.fr/portal/static/home.html
Prekybos taryba www.cdcf.com/index.php
Muitinė www.douane.gouv.fr
Darbo birža www.pole-emploi.fr/accueil
Kadastras www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
Hipoteka www.leshypotheques.com/accueil.html
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Statistikos institutas www.insee.fr
Socialinės apsaugos paslaugų portalas www.msa.fr/lfr
Valstybės paslaugų šeimai portalas www.caf.fr
Teisės aktų duomenų bazė www.legifrance.gouv.fr
Advokatų paieškos duomenų bazė http://cnb.avocat.fr/Trouver-un-avocat-en-France_a341.html

Žemės ūkio rūmai www.chambres-agriculture.fr/accueil
Žemės ūkio ir maisto pramonės kooperatyvai www.coopdefrance.coop/fr/index.html
Prekybos žemės ūkio produktais portalas www.espaceagro.com
Ekologiškų maisto produktų distributorių katalogas (paieška pagal produktų grupes)
http://annuaire.agencebio.org/recherche#distributeurs
Rungis maisto produktų turguje veikiančių didmenininkų kontaktai (paieška)
www.rungisinternational.com/annuaire/?is-produit=0&is-fulltext=0&skeywd=

Verslo kūrimas (visa informacija apie įmonės kūrimą, adresai, reikalinga dokumentacija ir pan.)
www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprises/creer-entreprise
www.guichet-entreprises.fr
www.afecreation.fr
www.service-public.fr/professionnels-entreprises
Prancūzijos ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo agentūra „Business France“
www.businessfrance.fr/business-france/nos-missions
Naudinga informacija verslui, norinčiam kurtis Paryžiuje http://parisandco.com/page/setting-upin-paris/the-paris-landing-pack
Vadovas, skirtas padėti įmonėms parengti projektus finansavimui gauti
www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/TPE-PME/guide-pratique_dirigeantsPME_201611.pdf
Prancūzijoje reguliuojamos profesijos ir joms keliami reikalavimai
www.apce.com/pid316/activites-reglementees.html
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Valstybės finansinė parama Prancūzijoje įsisteigusioms įmonėms www.bpifrance.fr

Parduodamų verslo įmonių duomenų bazė
www.reprise-entreprise.bpifrance.fr/brtsearch/find
www.reprise-entreprise.bpifrance.fr
Valstybės parduodamo nekilnojamojo turto duomenų bazė www.economie.gouv.fr/cessions

Pramonės ir prekybos rūmai www.cci.fr
Amatų rūmai www.artisanat.fr
Regioniniai amatų rūmai www.artisanat.fr/portals/0/annuaire/annuaire.html

Startuolių katalogas www.lafrenchtech.com/content/annuaire-des-startups
Konkurencingumo ir inovacijų klasterių duomenų bazė (veiklos sritys, pagrindiniai renginiai ir
kontaktai) ir žemėlapis
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/cartes-poles/carte.pdf

Prancūzijos eksportuotojų katalogas www.youbuyfrance.com
Eksporto gidas Prancūzijos įmonėms www.youblisher.com/p/1643821-MO2022-CCIP

DIDMENININKŲ KATALOGAI
http://grossiste.e-pro.fr
www.annuaire-grossistes.com
http://francegrossiste.com/grossiste/en
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FEDERACIJOS IR ĮMONIŲ ASOCIACIJOS
Verslo ir pramonės įmonių konfederacija www.medef.com/medef-tv.html
Aeronautikos pramonės asociacija www.gifas.fr
Aprangos pramonės įmonių sąjunga www.lamodefrancaise.org
Automobilių gamintojų komitetas www.ccfa.fr
Avalynės gamintojų federacija www.chaussuredefrance.com
Baldų pramonės asociacija www.ameublement.com
Bankų federacija www.fbf.fr
Betono pramonės įmonių federacija www.fib.org
Chemijos pramonės įmonių sąjunga www.uic.fr
Cemento pramonės įmonių sindikatas www.infociments.fr
Didmeninės ir tarptautinės prekybos įmonių konfederacija www.cgi-cf.com
Draudimo įmonių asociacija www.ffsa.fr
Dujų pramonės asociacija www.afgaz.fr
Elektroninės prekybos įmonių federacija www.fevad.com
Finansų pramonės asociacija www.francefintech.org/
Finansų rinkų asociacija www.amafi.fr
Frančizės federacija www.franchise-fff.com
Greitojo maitinimo įmonių sindikatas www.snarr.fr
Grožio srities įmonių federacija www.febea.fr
Grupinio finansavimo asociacija http://financeparticipative.org/repertoire-des-plateformesmembres-de-fpf
Informacijos technologijų pramonės įmonių sindikatas www.sfib.org
Kartono, popieriaus ir celiuliozės pramonės įmonių federacija www.copacel.fr
Maisto pramonės įmonių asociacija www.ania.net
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Mechanikos pramonės federacija www.fim.net
Medžio apdirbimo pramonės įmonių federacija www.fnbois.com
Medžio apdirbimo, dažymo, konservavimo, adhezyvų ir kt. pramonės įmonių federacija
www.fipec.org
Metalurgijos pramonės įmonių sąjunga www.uimm.fr
Moteriškų gatavų rūbų federacija www.pretaporter.com/annuaires_marques.aspx
Naftos pramonės įmonių sąjunga www.ufip.fr
Plastmasės ir komponentų pramonės įmonių federacija www.laplasturgie.fr
Plytų ir plytelių gamintojų federacija www.fftb.org
Prekybos agentų asociacija www.comagent.com
Prekybos ir distribucijos įmonių federacija www.fcd.asso.fr
Sporto ir laisvalaikio paslaugų įmonių profesinė federacija www.filieresport.com
Stiklo pramonės rūmų federacija www.fedeverre.fr
Sveikatos priežiūros priemonių gamintojų sindikatas www.fefis.fr
Taksi įmonių sąjunga www.unit-taxi.fr
Tarptautinių mechanikos ir elektronikos įmonių federacija www. ficime.org
Tekstilės pramonės įmonių sąjunga www.textile.fr
Tiesioginės prekybos įmonių federacija www.fvd.fr
Transporto ir logistikos įmonių grupė www.e-tlf.com
Transporto priemonių įrangos pramonės federacija www.fiev.fr
Viešbučių ir apgyvendinimo paslaugų įmonių sąjunga www.umih.fr
Viešojo maitinimo paslaugų įmonių sindikatas www.snrc.fr
Žaislų gamintojų federacija www.fjp.fr
Žemės ūkio ir maisto produktų prekybos federacija www.fc2a.org
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INFORMACIJA APIE INTERNETE SKELBIAMUS PREKIŲ IR PASLAUGŲ
PIRKIMUS
(daugeliu atvejų reikia susikurti įmonės profilį ir tik prisijungus per jį galima skaityti skelbimus.
Kai kur yra galimybė užsiprenumeruoti pranešimus el. paštu).
Viešųjų pirkimų vade mecum www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-marches-publics-enformat-pdf
Praktiniai nurodymai dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose
www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-dereglementation

1) FR valstybės institucijų skelbiami viešieji pirkimai
www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
www.e-marchespublics.com
www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
2) Viešųjų pirkimų oficialusis biuletenis – visa praktinė informacija apie dalyvavimą
viešuosiuose pirkimuose Prancūzijoje
www.boamp.fr
3) Prekių ir paslaugų pirkimai visos šalies mastu – galima paieška pagal regioną arba pagal
paslaugų/prekių tipą.
www.marchesonline.com
www.accesmapa.fr/index.php/mapas
4) Prekių ir paslaugų pirkimai www.francemarches.com
5) Inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų platforma prieinama. Paskelbtus pirkimus galima
rasti per paiešką, arba www.achatspublics-innovation.fr/appels
6) Paryžiaus oro uostų pirkimų platforma https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr
7) Viešieji pirkimai sveikatos priežiūros srityje www.achat-hopital.com/salle-des-marches
8) Gynybos ministerijos pirkimai www.achats.defense.gouv.fr/-La-PLate-forme-desAChats-de-l9) Valstybės geležinkelių įmonės SNCF pirkimų platforma ir kontaktai
www.fournisseurs.sncf.com/avis/Lister.aspx?t=4
www.sncf.com/fr/fournisseurs/vos-contacts
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10) Europos gynybos, aeronautikos ir kosmoso pramonės pirkimų platforma (įmonė turi būti
įtraukta į duomenų bazę, paslauga mokama)
www.edasi.eu/ci/index.php/home/referencement
11) Energetikos srities pirkimai www.cre.fr/documents/appels-d-offres
12) Maisto produktų pirkimai www.francemarches.com/appels-offre/alimentaire

Darbo santykius reglamentuojanti teisinė informacija www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N19806
Piniginius santykius (draudimas, mokesčių mokėjimas ir pan.) reglamentuojanti teisinė
informacija www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803
Sveikatos ir socialinės apsaugos reglamentavimas www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N19811
Su apsirūpinimu būstu susijusi teisinė informacija www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N19808
Būsto nuomos Paryžiuje kainos lubų apskaičiavimo priemonė www.dispofi.fr/actualites/locationa-paris-calculez-votre-loyer-plafond-631
***
MONAKE
Ekonominė taryba www.meb.mc
Verslo įmonių katalogas www.meb.mc/fr/liste-des-membres
Paramos verslui agentūra http://en.service-public-entreprises.gouv.mc/Public-Services-forBusinesses/Networks-and-publications/Professional-networks/Administration/Welcome-Office
Informacija mokesčių klausimais
http://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite/Generalites/La-fiscalite-monegasque/Lafiscalite-monegasque
http://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite/TVA
Reguliuojamos profesijos
http://service-public-entreprises.gouv.mc/Creation-d-activite/Activites-reglementees
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***
MAROKE
Geltonieji puslapiai www.pj.ma
Maroko ekonomikos ir finansų ministerija www.finances.gov.ma/fr/SitePages/Home.aspx
Maroko pramonės, prekybos ir investicijų ministerija www.mcinet.gov.ma/Pages/default.aspx
Maroko žemės ūkio ministerija www.agriculture.gov.ma
Maroko pramonės ir prekybos rūmai www.iccmaroc.ma
Maroko muitinė www.douane.gov.ma/web/guest

Federacijos, asociacijos ir kt.
www.evem.ma/index.php?option=com_recherche_thematique2&recherche_thematique2Task=re
cherche_thematique2Details&catid=0&recherche_thematique2Id=26&Itemid=120
www.ccimaroc.com/ccim/docs/ASSOCIATIONS_PROFESSIONNELLES.pdf

Verslininkų asociacija www.marocentrepreneurs.com/index.php?id=23
Verslo kūrimas Maroke
www.invest.gov.ma/?Id=85
www.marocentrepreneurs.com/index.php?id=114
***
TUNISE
Geltonieji puslapiai www.pagesjaunes.com.tn/tunisie-annuaires.html

Tuniso žemės ūkio ministerija www.agriculture.tn
Tuniso prekybos ministerija www.commerce.gov.tn/Fr/accueil_46_50
Tuniso finansų ministerija www.finances.gov.tn/index.php?lang=fr
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Tuniso muitinės portalas www.douane.gov.tn/index.php?id=84
Tuniso pramonės ir prekybos rūmai www.ccitunis.org.tn
Tuniso pramonės įmonių portalas www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp

Tuniso pramonės, prekybos ir amatų sąjunga www.utica.org.tn/Fr
Federacijos www.utica.org.tn/Fr/federations_11_32

Įmonių registras www.registre-commerce.tn/guide.html
Verslo kūrimas Tunise www.tunisie-creation-societe.com/formalites_constitution_societe.htm
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