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Biznes Lubelskie promuje region na targach Fruit Logistica 2018
Lubelscy plantatorzy zapraszają na borówkowe piwo
V edycja programu „Przyjazna Polska”. Program skierowany jest do wszystkich polskich gmin.
Koniec geoblokowania w Europie
Pierwsza polska produkcja Netflix’a w reż. A. Holland realizowana m.in. w Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie
Marszałkowie z Polski Wschodniej apelują do rządu o wsparcie po 2020 roku
Odbudowujemy populację zajęcy
Zagraj i wygraj bilety na mundial!
Gdzie na narty? Sprawdź listę stoków, tras i ośrodków

NADCHODZĄCE WYDARZENIA









Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu | 12 lutego | Lublin
Blaski i cienie eksportu do Chin | 20 lutego | Warszawa
Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland | 21 lutego | Szwajcaria
Przewodnik jak inwestować w Chinach? | 21 lutego | Warszawa
Gospodarcze Otwarcie Roku | 21 lutego | Warszawa
Indywidualne konsultacje z zakresu eksportu do Chin | 22 lutego | |Warszawa
Targi branży spożywczej TAVOLA |11-13 marca 2018 | Belgia
Targi branży metalowej MIDEST | 27-30 marca 2018 | Paryż

INWESTYCJE





Biała Podlaska: Firma z chińskim kapitałem zainteresowana inwestycją w podstrefie
ekonomicznej w Białej Podlaskiej
Wólka Rokicka: W kwietniu ruszy kryta pływalnia w Wólce Rokickiej
Łęczna: Jeszcze w tym roku zaczną się prace przy odnowie budynku, dawnego spichlerza w
Łecznej
Lublin: Najlepszy styczeń w historii lubelskiego lotniska










Lublin: Nowy hotel w Lublinie. To ma być hotel w ciągu kamienic.
Lublin: Nowe parklety w centrum Lublina
Lublin: Ursus wygrał przetarg na dostawę autobusów dla Lublina
Turka: Nowe rondo turbinowe przy osiedlu Borek w Turce
Lubelskie: Szukasz terenu pod inwestycję? Sprawdź na mapie
Kraj: Ponad 800 mln zł na inwestycje planuje wydać do 2025 r. spółka PKP LHS
Kraj: Kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych
Kraj: Amazon wybuduje nowe magazyny w Polsce

EKSPORT












Lubelska branża farmaceutyczno-spożywcza na targach Arab Health w Dubaju
Zasłużeni dla polskiego eksportu. Gala Eksportu 2018 w Lublinie.
Rośnie eksport polskiego drobiu
Polska na targach meblarskich w Sztokholmie
Produkcja polskich mebli idzie na rekord
Drugi z rzędu rekordowy rok w produkcji serów dojrzewających
Polskie firmy chcą zawalczyć o rynki egzotyczne
Polska w czołówce producentów wiśni
Rośnie popyt na polską paprykę w Europie Zachodniej
Nie tylko handel i turystyka łączy Polskę i Izrael
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
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