
 
 

WIADOMOŚCI 

 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska 
założyły Związek Uczelni Lubelskich.  

 Najlepsze gminy i miasta województwa lubelskiego w Rankingu Samorządów 2017 

 Opolski Topór dla najbardziej aktywnych społecznie przedsiębiorców z terenu gminy Opole 
Lubelskie 

 Lubelskie lotnisko w pierwszej dziesiątce portów lotniczych w Polsce pod względem liczby 
odprawianych pasażerów  

 Przedsiębiorco! Sięgnij po przetargi ONZ 

 43 samochody dla strażaków ochotników 

 Czy chełmska "Dyrekcja" zostanie ponadregionalną atrakcją turystyczną? 

 Lubelska firma, syntetyczna benzyna i nowatorska technologia na skalę europejską 

 Ruszyła II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności 
Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018 

 35 lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

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

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

INWESTYCJE 

 Koszt budowy całej Via Carpatii w Lubelskiem jest szacowany na 6,4 mld zł 

 Na polach pod Niedźwiadą, powstanie jedna z największych od lat inwestycji przemysłowych 
w Lubelskiem 

 Centrum Nałęczowa do przebudowy 

 Inwestycje drogowe w powiecie kraśnickim 

 STRABAG inwestuje w Kraśniku 

 Uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 814 

 Nowa inwestycja w Tomaszowie Lubelskim 

 Via Carpatia coraz bliżej 
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http://www.rp.pl/Ranking-Samorzadow/312149873-Lubelskie-gminy-walcza-o-mieszkancow.html
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http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/piec-lat-lubelskiego-lotniska-chcemy-przescignac-rzeszow-i-szczecin,12768767/
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/piec-lat-lubelskiego-lotniska-chcemy-przescignac-rzeszow-i-szczecin,12768767/
http://ungc.org.pl/programy/przetargi-onz/
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/43-samochody-dla-strazakow-ochotnikow/
http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/chelm-chce-wypromowac-swoja-historyczna-dzielnice,n,1000210621.html
http://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/lubelska-firma-bedzie-produkowac-syntetyczna-benzyne-technologia-nowatorska-na-skale-europejska,n,1000210705.html
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-floriany/
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-floriany/
http://nettg.pl/news/147039/lubelskie-zaglebie-weglowe-ma-juz-35-lat
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://budownictwo.wnp.pl/gddkia-wybrala-projektantow-fragmentu-s19-na-trasie-via-carpatia,313508_1_0_0.html
http://www.dziennikwschodni.pl/lubartow/to-bedzie-jedna-z-najwiekszych-inwestycji-przemyslowych-w-lubelskiem-budowa-ruszy-wiosna,n,1000210584.html
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http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/spore-zmiany-w-naleczowie-centrum-miasta-do-przebudowy,n,1000210560.html
http://www.dziennikwschodni.pl/krasnik/powiat-krasnicki-remontuje-drogi-jakie-inwestycje-w-2018-roku,n,1000210367.html
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/strabag-inwestuje-w-krasniku
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=873601489486645&set=pcb.873613466152114&type=3&theater
http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/7831,tomaszow-lubelski-szykuje-sie-duza-inwestycja-niep
http://forsal.pl/artykuly/1093259,via-carpatia-coraz-blizej-wybrano-oferty-na-odcinek-trasy-s19-lublin-krasnik-mapa.html


 Inwestycje w Lublinie. Jakich inwestycji chcą mieszkańcy? 

 Pierwszy przetarg na działki w podstrefie Biała Podlaska 

 Nowy park handlowy powstał w Lublinie na Czubach 

EKSPORT  

 Rośnie eksport żywności z Polski. Polskie produkty cieszą się coraz większą popularnością za 
granicą. 

 Rośnie eksport polskich mebli 

 Polska wołowina trafi do Iraku. Jest zgoda 

 Popyt na polskie towary trwa w najlepsze 

 Eksport z szansą na pokonanie bariery 200 mld euro 

 Historyczny rekord w obrotach handlowych Polski z Litwą 

 Co siódmy kufel polskiego piwa wypijany za granicą 

 Wietnam stoi dla nas otworem. Niesamowity popyt na polskie drzwi 

 Singapurski rynek otwarty dla polskiego drobiu 

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 

źródło: invest.lubelskie.pl 

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22787128,jakich-inwestycji-chca-mieszkancy-nowy-dworzec-stadion-zuzlowy.html
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