
 
 

BIZNES LUBELSKIE W REGIONIE 

POWIAT KRAŚNICKI 

 

 Kraśnicki Malinowy Powiat - wizytówka samorządu 

 Powiat Kraśnicki - inwestycje 

 Co takiego ma Powiat Kraśnicki, czego nie ma nikt inny? Poznaj 5 powodów 

 Powiat Kraśnicki - eksport. Biznes Lubelskie w regionie 

 Dlaczego powiat kraśnicki jest idealnym miejscem do życia? Sprawdź, co wybrani mieszkańcy 
myślą na ten temat. 

 Powiat Kraśnicki zaprasza do skorzystania z oferty aktywnego wypoczynku - na dzień, 
weekend lub kilka dni. 

 Każdego roku Powiat Kraśnicki organizuje cykliczne wydarzenia kulturalne, muzyczne, 
inscenizacje historyczne, czy różnego rodzaju wystawy. 

 

WIADOMOŚCI 

 Wystawa trójkolorowej ceramiki z dynastii Tang 

 Spotkania w ramach projektu Reborn 

 Dr Aneta Sławińska i Prof. Janusz Kalbarczyk twórcami wynalazku Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 

 XVII Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu 

 Choinka za uśmiech dziecka 

 Unijne finansowanie szansą na innowacyjny biznes -Dobre Praktyki 

 Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oficjalnie odebrał nagrodę Ministra 
Rozwoju za "wspieranie umiędzynarodowienia działalności biznesowej” 

 Ranking Gmin Lubelszczyzny 2017 

 Piąte urodziny lotniska Lublin i pasmo kolejnych sukcesów 

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/krasnicki-malinowy-powiat-wizytowka-samorzadu-biznes-lubelskie-w-regionie
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https://www.facebook.com/investinlubelskie/photos/pcb.977132532436444/977132139103150/?type=3&theater
http://www.up.lublin.pl/media/?form=default&rid=12962
http://www.up.lublin.pl/media/?form=default&rid=12962
https://www.facebook.com/events/916533278503310/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/choinka-za-usmiech-dziecka/
https://www.facebook.com/events/179519949293864/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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http://www.dziennikwschodni.pl/rolnictwo/ranking-gmin-lubelszczyzny-2017-ktora-gmina-na-pierwszym-miejscu-zestawienie,n,1000210082.html
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/piec-lat-lubelskiego-lotniska-chcemy-przescignac-rzeszow-i-szczecin,12768767/


 Kolejne spotkania przedsiębiorców w ramach projektu REBORN 

 II miejsce dla Biznes Lubelskie w konkursie PAIH 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy | 16-17 grudnia | Lubln 

 Choinka za uśmiech dziecka | 16 grudnia | Lublin 

 Widowisko świąteczne Christmas Show | 17 grudnia | Lublin 

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

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

 

INWESTYCJE 

 Ikea stawia stacje ładowania samochodów elektrycznych 

 Nowa inwestycja w centrum Lublina 

 Unijne dofinansowanie dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym 

 Nowy biurowiec w Lublinie 

 7 gmin z lubelskiego rusza z programem Mieszkanie Plus 

 Przebudowa dróg, modernizacja szpitali i nowe szynobusy. To główne wydatki zapisane w 
projekcie budżetu województwa 

 Plac Litewski i Stadion Lekkoatletyczny z „Kryształową Cegłą” 

 Nowa droga w Łęcznej 

 

EKSPORT  

 Ukraina ponownie na celowniku polskich eksporterów 

 Ważna umowa handlowa UE z Japonią szansą dla rolnictwa 

 Wzrosły obroty w przemyśle na koniec III kwartału 

 Najszybciej w I-X wzrósł eksport prod. metalurgicznych i wyrobów chemicznych 

 Jest zgoda na eksport polskiego drobiu do Singapuru 

 Czy Chiny pokochają polski drób? 

 Świat poznał polskie marki 

 

KONKURSY, NABORY, DOTACJE 

 Harmonogram naboru konkursów RPO WL na 2018 r.  

 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 

 Spotkanie informacyjne w Zamościu "Fundusze Europejskie dla samorządów w 2018 roku" 

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/za-nami-dwa-spotkania-realizowane-w-ramach-projektu-reborn
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/zajelismy-ii-miejsce-w-konkursie-paih-najbardziej-przyjazna-strona-internetowa-coi-dla
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http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/od-lublina-po-krakow-ikea-stawia-stacje-ladowania-samochodow-elektrycznych,59976.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22757280,inwestycja-w-centrum-lublina-alchemia-juz-ma-pierwszego-najemce.html?disableRedirects=true
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/9-milionow-dla-muzeum-nadwislanskiego/
http://www.propertynews.pl/biura/nowy-biurowiec-powstanie-w-lublinie,60065.html
http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/nasze-sprawy/a/lubelskie-siedem-gmin-rusza-z-programem-mieszkanie-plus-podpisano-listy-intencyjne-zdjecia,12746670/
http://www.kurierlubelski.pl/pieniadze/a/projekt-budzetu-wojewodztwa-lubelskiego-wiecej-z-unii-europejskiej-i-kredyt,12761874/
http://www.kurierlubelski.pl/pieniadze/a/projekt-budzetu-wojewodztwa-lubelskiego-wiecej-z-unii-europejskiej-i-kredyt,12761874/
https://lublin.eu/biznes-i-nauka/aktualnosci/plac-litewski-i-stadion-lekkoatletyczny-z-krysztalowa-cegla,879,791,1.html
http://www.dziennikwschodni.pl/leczna/nowa-droga-w-lecznej-mieszkancy-czekali-wiele-lat,n,1000210370.html
http://www.rp.pl/Biznes/312129893-Ukraina-znow-kierunkiem-ekspansji-polskich-firm.html&cid=44&template=restricted
https://www.agropolska.pl/aktualnosci/swiat/podpisano-wazna-umowe-handlowa-rolnictwo-moze-wiele-zyskac,463.html
http://forsal.pl/artykuly/1091508,obroty-w-przemysle-na-koniec-iii-kw-wzrosly-rdr-o-7-1-proc-gus.html
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/mr-najszybciej-w-i-x-wzrosl-eksport-prod,96,0,2393440.html
https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/drob/polskie-mieso-drobiowe-moze-jechac-do-singapuru,401.html
http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/de-heus-chinczycy-zakochaja-sie-w-polskim-drobiu-dzieki-jego-dobrej-jakosci-i-niskiej-cenie,152608.html
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