
 

 

 

WIADOMOŚCI 

 Zgłoś kandydata do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” 

 Zgłoś swoją firmę do XII edycji projektu Marka Lubelskie! 

 Lubelski Uniwersytet Inspiracji 

 Spotkanie przedstawicieli samorządów Stowarzyszenia Euroregionu Bug 

 Lubelskie podpisało porozumienie dotyczące współpracy na rzecz podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP 

 Zamość „Świetlną Stolicą Polski”  

 Auta elektryczne i rozpoznawanie twarzy to jedne z trendów w biznesie na 2018 r. 

 Olej napędowy traci na stacjach paliw najszybciej na wartości 
 LOT promuje wśród Polaków zasady ubiegania się o amerykańską wizę 
 Ranking Gazele Biznesu: Innowacyjność ma wiele znaczeń 

 Netflix i Lublin? Agnieszka Holland nakręci szpiegowski thriller 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 Targi branży metalowej NORTEC | 23-26 stycznia | Hamburg 

 Zamień kontakty na kontrakty | 29 stycznia | Warszawa 

 Arab Health Exhibition 2018 | 29 stycznia | Dubai 

 Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland | 21 lutego | Szwajcaria 

 Targi branży spożywczej TAVOLA  |11-13 marca 2018 | Belgia 

 Targi branży metalowej MIDEST | 27-30 marca 2018 | Paryż 

 Jak skutecznie sprzedawać w Chinach? | 7 lutego | Warszawa 

 Blaski i cienie eksportu do Chin | 20 lutego | Warszawa 

 Przewodnik jak inwestować w Chinach? | 21 lutego | Warszawa 

 Gospodarcze Otwarcie Roku | 22 lutego | Warszawa 

 Indywidualne konsultacje z zakresu eksportu do Chin | 22 lutego | |Warszawa 
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http://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/zamosc-swietlna-stolica-polski-miasto-z-nagrodami-za-50-tys-zl,n,1000212186.html
http://forsal.pl/artykuly/1099910,auta-elektryczne-i-rozpoznawanie-twarzy-to-jedne-z-trendow-w-biznesie-na-2018-r.html
http://nafta.wnp.pl/olej-napedowy-traci-na-stacjach-paliw-najszybciej-na-wartosci,316038_1_0_0.html
http://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/lot-promuje-wsrod-polakow-zasady-ubiegania-sie-o-amerykanska-wize,316008_1_0_0.html
https://www.pb.pl/innowacyjnosc-ma-wiele-znaczen-903504
https://www.pb.pl/innowacyjnosc-ma-wiele-znaczen-903504
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22944077,agnieszka-holland-kreci-w-lublinie-szpiegowski-thriller-film.html
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http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/zamien-kontakty-na-kontrakty
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/biznes-lubelskie-promuje-region-na-targach-arab-health-exhibition-2018
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/blockchain-bitcoin-conference-switzerland
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/wez-udzial-w-targach-branzy-spozywczej-tavola
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/targi-branzy-metalowej-midest-w-paryzu
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/jak-skutecznie-sprzedawac-w-chinach
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INWESTYCJE 

 Lublin: nowoczesne Centrum Medyczne juz prawie gotowe 

 Lublin: szykuje się do dużej inwestycji 

 Lublin: powstanie Lubelskie Centrum Recyklingu  

 Tomaszów Lubelski: nowy hotel 

 Swidnik: rozbudowana zostanie kontenerowa wieża kontroli lotów na świdnickim lotnisku 

 Łęczna: modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego 

 Biała Podlaska: do przetargu wystawiono ponad 61 hektarów terenu 

 Puławy: spółdzielnia SM „Południe” rozpoczyna budowę nowych bloków mieszkalnych 

 Droga ekspresowa S19: podpisano umowę na koncepcję programową S19 Lubartów - Lublin 

 Szukasz terenu inwestycyjnego? Sprawdź w bezpłatnej bazie 

EKSPORT  

 Najwyższy w historii eksport z Polski do Chin 

 Maleje eksport aut z Polski 

 Wartość eksportu rolno-spożywczego w UE wzrosła o 1 mld euro  

 W„kwartale fipronilowym” wyeksportowaliśmy z Polski 105 tys. ton jaj 

 Wartość eksportu produkcji poligraficznej przekroczył 6,8 mld zł 

 Polska jest potęgą na europejskim rynku transportowy 

 Produkcja stali rośnie. Polska wróciła do stanu sprzed kryzysu 

KONKURSY, NABORY, DOTACJE 

 Terminy naborów dla programów operacyjnych na 2018 r. 

 Sprawdź terminy konkursów RPO WL na 2018 r. 

 Szkolenia? Doradztwo? Sprawdź w Bazie Usług Rozwojowych 

 Międzynarodowe zamówienia publiczne dostępne dla MSP 

 Granty na dizajn dla branży meblarskiej od PARP 

 Międzynarodowe Agendy Badawcze 

 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 Aktualne nabory wniosków w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 Konkurs w ramach sieci BiodivERsA 

 

źródło: invest.lubelskie.pl. 

 

Dlaczego warto opublikować newsletter? 

● dostarczacie Państwo zawsze aktualnych informacji o regionie, 

● bierzecie Państwo aktywny udział w budowaniu marki województwa, 

● tworzycie newsletter razem z nami - wystarczy, że do każdego czwartku wyślecie informację, 

którą chcielibyście zamieścić na adres: ewelina.klin@lubelskie.pl lub 

rafal.kozlowicz@lubelskie.pl. 

 

Pozdrawiamy, 

Zespół Biznes Lubelskie 
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