
 
 

BIZNES LUBELSKIE W REGIONIE 

Miasto Puławy 

 Puławy: dziedzictwo Oświecenia i przemysł chemiczny 

 Puławy: poznaj możliwości inwestycyjne i rozwój miasta 

 Puławy: 5 powodów na TAK 

 Puławy: poznaj siłę eksportu 

 Puławy: Puławianie o swoim mieście 

 Puławy: najciekawsze wydarzenia kulturalne 

 Puławy: co warto zobaczyć? 

 

WIADOMOŚCI 

 Biznes Lubelskie promuje region na targach Fruit Logistica 2018 

 Konkurs Młoda Marka Sukcesu 

 Zgłoś swoją firmę do XII edycji projektu Marka Lubelskie! 

 Zgłoś kandydata do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” 

 Badania nad wykorzystywaniem barszczu sosnowskiego w Ośrodku Medycyny 
Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Rekordowy styczeń lotniska w Lublinie 

 Rusza kolejna edycja akcji "Zostaw podatek Lubelszczyźnie" 

 Są pieniądze na szkolenia dla pracowników 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 Fruit Logistica 2018 | 7-9 lutego | Berlin  

 Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland | 21 lutego | Szwajcaria 

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/pulawy-wizytowka-samorzadu-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/pulawy-inwestycje-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-pulawy-5-powodow-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-pulawy-eksport-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-pulawy-moj-region-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-pulawy-kultura-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-pulawy-turystyka-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/biznes-lubelskie-promuje-region-na-targach-fruit-logistica-2018
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konkurs-mloda-marka-sukcesu
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/zglos-swoja-firme-do-xii-edycji-projektu-marka-lubelskie/
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/zglos-kandydata-do-tytulu-ambasador-wojewodztwa-lubelskiego/
http://lublin.tvp.pl/35831648/barszcz-sosnowskiego-lekarstwem-na-padaczke
http://lublin.tvp.pl/35831648/barszcz-sosnowskiego-lekarstwem-na-padaczke
http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/lotnisko/a/lotnisko-lublin-rekordowy-styczen-w-historii,12898693/
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/zostaw-podatek-lubelszczyznie/
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/dofinansowania-na-szkolenia
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/biznes-lubelskie-promuje-region-na-targach-fruit-logistica-2018
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/blockchain-bitcoin-conference-switzerland


 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 

 

INWESTYCJE  

 Przetarg na drogę do Portu Lotniczego Lublin 

 Plany inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej w Lublinie 

 580 mln euro na trasę Via Carpatia 

 W lubelskiej Galerii Tarasy Zamkowe otwarta została pierwsza restauracja marki Polski Stół 

 100 km dróg w każdym powiecie dla uczczenia 100-lecia niepodległości w naszym 
województwie 

 W Lublinie coraz więcej biur dla centrów usług biznesowych 

 Nowy hotel w Lublinie 

 Puławskie Azoty będą mieć nową elektrownię 

 Lubelszczyzna w sieci dobrych połączeń kolejowych 

 Program inwestycyjny "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim 
na odcinku DK19 

 Prairie oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej, która jest ostatnim formalnym 
dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski 

 Deptak w Lublinie do przebudowy 

 

EKSPORT  

 Lubelska branża farmaceutyczno-spożywcza na targach Arab Health w Dubaju 

 Rośnie eksport na rynku jaj 

 Spadł eksport masła 

 Raport o eksporcie rolno - spożywczym 

 Spodziewany spadek eksportu produktów mlecznych 

 Trzy najbardziej obiecujące kierunki polskiego eksportu w 2017 roku 

 Rozszerz swój biznes. Sprawdź oferty współpracy firm zagranicznych 

 

KONKURSY, NABORY, DOTACJE 

 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia 

 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 

 Aktualne nabory wniosków w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 Konkurs w ramach sieci BiodivERsA 

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
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/blaski-i-cienie-eksportu-do-chin
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/przewodnik-jak-inwestowac-w-chinach
http://kig.pl/gospodarcze-otwarcie-roku-2018/
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/konsultacje-sprzedaz-i-inwestycje-w-chinach
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/swidnik-oglasza-przetarg-na-droge-do-portu-lotniczego-lublin-61531.html
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/jest-580-mln-euro-na-trase-via-carpatia-to-kredyt-od-ebi--61499.html
http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/gastromall-postawil-na-lublin,61143.html
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/a/marszalek-wojewodztwa-lubelskiego-chce-wybudowac-2-tys-kilometrow-niepodleglosciowek,12893852/
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/a/marszalek-wojewodztwa-lubelskiego-chce-wybudowac-2-tys-kilometrow-niepodleglosciowek,12893852/
http://www.dziennikwschodni.pl/artykuly-sponsorowane/lublin-coraz-wiecej-biur-dla-centrow-uslug-biznesowych,n,1000212717.html
http://www.dziennikwschodni.pl/biznes/nowy-hotel-powstanie-w-lublinie-w-tym-miejscu-moze-miec-powodzenie,n,1000212761.html
http://lublin.tvp.pl/35832902/pulawskie-azoty-inwestuja-w-nowa-elektrownie
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/co-zmieni-sie-na-lubelskich-torach-w-najblizszych-latach-85532.html
http://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/3691,sciezka-rowerowa-z-radzynia-podlaskiego-az-do-turo
http://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/3691,sciezka-rowerowa-z-radzynia-podlaskiego-az-do-turo
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/prairie-decyzja-srodowiskowa-zostala,177,0,2397361.html
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/prairie-decyzja-srodowiskowa-zostala,177,0,2397361.html
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/a/strabag-przebuduje-lubelski-deptak-ratusz-wyda-na-remont-128-miliona-zlotych-zobacz-kiedy-inwestycja-bedzie-ukonczona,12893656/
https://youtu.be/xCvOHmQampk
http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/drob-i-jaja/rynek-jaj-rosnie-eksport-spada-cena,76317.html
https://www.agropolska.pl/agrobiznes/spadla-produkcja-i-eksport-masla-kierunek-stany-zjednoczone,1045.html
http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ke-miesieczny-raport-o-eksporcie-rolno-spozywczym,76256.html
http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/polskie-mleko/euromlecz-po-tlustym-roku-nadchodzi-chudy/
http://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/znamy-trzy-najbardziej-obiecujace-kierunki-polskiego-eksportu-w-2017-roku,316286_1_0_0.html
http://invest.lubelskie.pl/pl/oferty-zagranica
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/100-mln-zl-czeka-na-przedsiebiorcow-z-polski-wschodniej-ktorzy-chca-zdobyc-klientow-na
http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow
http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-892-wiemy_kiedy_beda_oglaszane_konkursy_w.html
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
http://power.parp.gov.pl/wiadomosci-power/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne-dostepne-dla-msp
http://poir.parp.gov.pl/granty-na-dizajn/granty-na-dizajn
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
http://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/
http://www.kpk.gov.pl/?p=39657
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