
Podsumowanie tygodnia – 1-7 grudnia 

 
 

WIADOMOŚCI 

 Województwo Lubelskie było Głównym Partnerem Regionalnym Centralnych Targów 
Rolniczych 2017 

 Panelowe Spotkania dyskusyjne PAN Oddział Lublin - konferencja - warsztaty – wystawa 

 Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchamia portal samorzad.nid.pl 

 W Lublinie ma powstać pierwsza w Polsce fabryka pierścionków produkowanych ze... smogu. 

 Lubelskie lotnisko: Kolejny duży wzrost odprawionych pasażerów 

 Grupa Ambra rozważa wprowadzenie na rynek lżejszych cydrów 

 "Stokrotka" chwali się wynikami. Sprzedaż w sieci nabiera tempa. 

 Najnowocześniejszy samolot świata będzie latał z lubelskiego lotniska 

 Gala Ambasadorów Wschodu 2017 

 Rusza festiwal „Mikołajki Folkowe” 

  

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 Magiczne Mikołajki w Kraśniku | 9 grudnia| Kraśnik 

 II spotkania realizowane w ramach projektu REBORN| 12 grudnia| Lublin 

 Konferencja naukowa: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach 
Polski - analiza porównawcza |11 grudnia | Warszawa 

 Konferencja Zaprojektowane-Zapakowane | 12 grudnia | Lublin 

 Konferencja "Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie 
żywności funkcjonalnej" |12 grudnia | Lublin 

 Konferencja pt. „Unijne finansowanie szansą na innowacyjny biznes – Dobre Praktyki”|13 
grudnia | Lublin 

 Konferencja Wymiary Marketingu z okazji 60 edycji KOB w Lublinie | 12 grudnia| Lublin 

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/centralne-targi-rolnicze-ctr-2017
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/centralne-targi-rolnicze-ctr-2017
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/panelowe-spotkania-dyskusyjne-pan-oddzial-lublin-konferencja-warsztaty-wystawa
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/narodowy-instytut-dziedzictwa-uruchamia-portal-samorzadnidpl
https://lublin.tvp.pl/35108802/sposob-na-smog-produkcja-pierscionkow
http://lubelskielotnisko.pl/2017/12/05/lubelskie-lotnisko-kolejny-duzy-wzrost-odprawionych-pasazerow/
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/grupa-ambra-nie-wyklucza-wprowadzenia-na-rynek-lzejszych-cydrow,152429.html
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/stokrotka-emperia-holding-sprzedaz-handel,18,0,2392594.html
http://www.lublin112.pl/najnowoczesniejszy-samolot-sw-iata-bedzie-lata-lubelskiego-lotniska-foto/
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/gala-ambasadorow/
http://mikolajki.folk.pl/
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/magiczne-mikolajki-w-krasniku
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/ii-spotkania-realizowane-w-ramach-projektu-reborn
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-naukowa-bezposrednie-inwestycje-zagraniczne-w-wybranych-wojewodztwach-polski
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-naukowa-bezposrednie-inwestycje-zagraniczne-w-wybranych-wojewodztwach-polski
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/zaprojektowane-zapakowane
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-potencjal-lubelskiego-srodowiska-naukowego-i-biznesowego-w-zakresie-zywnosci
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-potencjal-lubelskiego-srodowiska-naukowego-i-biznesowego-w-zakresie-zywnosci
https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-640-unijne_finansowanie_szansa_na.html
https://web.facebook.com/events/736310529911048/


 Targi branży metalowej NORTEC |  23-26 stycznia 2018 | Hamburg 

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

  

INWESTYCJE 

 Przetarg na sprzedaż terenów gminy Żyrzyn 

 Nowe biura i mieszkania w centrum Lublina 

 Budowa S19 Lublin - Lubartów 

 Miasto szykuje się do kolejnej rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej 

 Nowy rynek na miarę XXI wieku w Tomaszowie Lubelskim 

 Rynek autobusów na prąd rozkręca się coraz szybciej. Samorządy szykują rekordowy zakup. 

 Marszałkowie województw alarmują. Marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski również 
dostrzega problem, zwłaszcza w przypadku budowy infrastruktury. 

 Krasnystaw postawił na inwestycje. 

  

EKSPORT  

 Polski eksport wciąż rośnie. Konkurujemy nie tylko cenami. 

 Eksport bardzo mocno ciągnie polską gospodarkę.  

 Eksport warzyw i owoców wzrósł o 10 proc. 

 Wietnam przyciąga polski eksport 

 Rośnie eksport polskiej żywności do Izraela 

 Startują branżowe programy promocji. Programy adresowane są do małych i średnich firm. 

  

KONKURSY, NABORY, DOTACJE 

 Granty na dizajn dla branzy meblarskiej od PARP 

 Międzynarodowe Agendy Badawcze 

 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

 Aktualne nabory wniosków w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 Konkursu 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. 

 

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/targi-branzy-metalowej-nortec-w-hamburgu
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/targi-branzy-metalowej-midest-w-paryzu
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/przetarg-na-sprzedaz-terenow-gminy-zyrzyn
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zageszczaja-centrum-miasta-nowe-biura-i-mieszkania-maja-powstac-w-centrum-lublina,n,1000209731.html
http://www.kurierlubelski.pl/drogi/a/budowa-s19-lublin-lubartow-ekspresowka-pojdzie-na-polnoc-i-ominie-niemce,12721292/
http://www.lublin112.pl/rozszerza-sie-siec-trakcji-trolejbusowej-lublinie-miasto-szuka-wykonawcy-kolejny-odcinek/
http://www.dziennikwschodni.pl/tomaszow-lubelski/tomaszow-lubelski-nowy-rynek-na-miare-xxi-wieku-wizualizacje,n,1000209928.html%E2%80%8B
http://www.portalsamorzadowy.pl/lubelskie/gospodarka-komunalna/autobusy-elektryczne-samorzady-szykuja-rekordowy-zakup,101290.html
http://forsal.pl/artykuly/1090066,marszalkowie-wojewodztw-alarmuja-oferty-na-roboty-drogowe-sa-nawet-o-100-proc-drozsze-od-kosztorysow.html
http://forsal.pl/artykuly/1090066,marszalkowie-wojewodztw-alarmuja-oferty-na-roboty-drogowe-sa-nawet-o-100-proc-drozsze-od-kosztorysow.html
http://www.dziennikwschodni.pl/krasnystaw/krasnystaw-postawil-na-inwestycje-co-w-budzecie-na-przyszly-rok,n,1000209402.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/eksport-sila-napedowa-gospodarki-inwestycje,74,0,2392394.html
http://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/eksport_polskich_owocow_i_warzyw_z_coraz_lepszymi_perspektywami,11950.html
http://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/312039922-Wietnam-przyciaga-polski-eksport.html&cid=44&template=restricted
https://www.polskieradio.pl/42/5202/Artykul/1943306,Rosnie-eksport-polskiej-zywnosci-do-Izraela
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/branzowe-programy-promocji-dla-kogo/n59lddd
http://poir.parp.gov.pl/granty-na-dizajn/granty-na-dizajn
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1165-11_2_uslugi_spoleczne_i_zdrowotne.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1043-aktywne_wlaczenie_w_ramach.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1043-aktywne_wlaczenie_w_ramach.html
http://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/
http://www.kpk.gov.pl/?p=39657
http://invest.lubelskie.pl/
mailto:rafal.kozlowicz@lubelskie.pl


Pozdrawiamy, 

Zespół Biznes Lubelskie 

 

 


