
 

 

Podsumowanie tygodnia – 17-23 listopada 

 
BIZNES LUBELSKIE W REGIONIE 

ZAMOŚĆ 

  

 Dlaczego Zamość to "Twierdza otwarta"? Poznaj jeden z polskich 7 cudów świata. 

 Poznaj kluczowe czynniki, dla których Zamość to miasto idealne na Twoją inwestycję. 

 Co takiego ma miasto Zamość, czego nie ma nikt inny? Poznaj 5 powodów. 

 Tego nie wiesz o Zamościu. Sprawdź, z czego niespotykanego słynie miasto. 

 Posłuchaj, co mieszkańcy Zamościa mają do powiedzenia o swoim mieście. 

 Koncerty, spektakle, festiwale i nie tylko. Sprawdź kulturalne życie Zamościa. 

 Zamość to perła architektury, wpisana na listę UNESCO. Ale to nie jedyny powód, dla którego 
warto odwiedzić miasto. Zobacz co jeszcze na Ciebie czeka. 

  

WIADOMOŚCI 

 Przyszłość programu Polska Wschodnia 

 Ursus Bus podpisał umowę w Zielonej Górze 

 Nexbio w konkursie Lubię bo polskie 

 Przewidywany stały wzrost gospodarczy 

 Browar Zakładowy z Poniatowej uwarzył jedno z najlepszych piw w Polsce 

 Plantalux z Platformy Startowej Connect na falę sukcesów 

 Zobaczcie lubelskie jakiego nie znacie. Lubelskie oczami "Gry o dron". 

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-wizytowka-samorzadu-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-inwestycje-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-5-powodow-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-eksport-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-moj-region-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-kultura-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-turystyka-biznes-lubelskie-w-regionie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miasto-zamosc-turystyka-biznes-lubelskie-w-regionie
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/przyszlosc-programu-polska-wschodnia/
http://ursus.com.pl/Aktualnosci/Ursus-Bus-podpisal-umowe-w-Zielonej-Gorze
https://www.facebook.com/nexbio.science/photos/pcb.1880516592263371/1880516538930043/?type=3&theater
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/przewidywany-staly-wzrost-gospodarczy
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lubelski-browar-warzy-najlepsze-piwo-zloty-medal-w-poznaniu,n,1000208941.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1084862,z-platformy-startowej-na-fale-sukcesow.html?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BSFHx1wbkSZWigyBT1vhFig%3D%3D
http://lubelskie.naszemiasto.pl/artykul/gra-o-dron-czyli-woj-lubelskie-jakiego-nie-znacie-zdjecia-z,4315930,artgal,t,id,tm.html


  

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

  

 Doing Business in Portugal and Brazil | 27 listopada| Lublin 

 Spotkanie w ramach projektu CLUSTERS3 | 29 listopada |  Lublin 

 Misja gospodarcza do RPA | 21-26 listopada | Johannesburg, Cape Town, Republika 
Południowej Afryki 

 Konferencja dla przedsiębiorców | 28 listopada | Janów Lubelski 

 Centralne Targi Rolnicze 2017 | 30 listopada - 2 grudnia | Nadarzyn k. Warszawy 

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

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

  

INWESTYCJE 

 Dwie koncepcje budowy nowego dworca autobusowego w Lublinie 

 W piątek 17 listopada w Lublinie drzwi dla klientów otworzył Skende Shopping, którego 
inwestorem i deweloperem jest IKEA Centres 

 Szybciej z Lublina do Warszawy, kolejny odcinek S17  

 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zostanie wyremontowane  

 W Kołbieli trasa S17 będzie przecinać się z dwoma, a nie z jedną jezdnią drogi krajowej nr 50. 
GDDKiA skorygowała swoje plany. 

 Mieszkańcy Zamościa zdecydują czego potrzebują w ramach przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego 

 Muzeum kresów ma powstać w budynku, w którym obecnie mieści się Wydział Politologii 
UMCS w Lublinie 

 Budżet Świdnika 2018. Ma być rekordowy pod względem inwestycji. 

 Ministerstwo Środowiska przyznało Bogdance koncesję na wydobycie. 

 Znamy wykonawcę fragmentu Wschodniej Obwodnicy Warszawy 

  

EKSPORT  

 

 Wzrosła cena, produkcja i eksport wołowiny 

 Cydr Lubelski podbije rynki zagraniczne? 

 Eksport żywności nabiera rozpędu 

 Rośnie eksport części samochodowych 

 Pszczółka dzięki nowej fabryce zawalczy o rynek wyrobów czekoladowych i eksport 

KONKURSY, NABORY, DOTACJE 

 Granty na dizajn dla branzy meblarskiej od PARP 

 Międzynarodowe Agendy Badawcze 

 1.5 Bon na innowacje 

 11.1 Aktywne włączenie - konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR 

 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/doing-business-portugal-and-brazil
http://invest.lubelskie.pl/pl/wydarzenie/spotkanie-w-ramach-projektu-clusters3
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/misja-gospodarcza-do-rpa
http://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/konferencja-dla-przedsiebiorcow
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/centralne-targi-rolnicze-2017
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://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/lublin-ma-dwie-koncepcje-dworca-metropolitalnego-oto-szczegoly,100633.html
http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/najnowszy-koncept-ikea-otwiera-swoje-podwoje,59232.html
http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/najnowszy-koncept-ikea-otwiera-swoje-podwoje,59232.html
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/lubelskie-podpisano-umowe-na-budowe-obwodnicy-tomaszowa-lubelskiego,791090.html
http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/muzeum-zamoyskich-w-kozlowce-zostanie-wyremontowane
http://www.kurierlubelski.pl/motofakty/a/obwodnica-kolbieli-zmienila-projekt-gddkia-skorygowala-plany,12699522/
http://www.kurierlubelski.pl/motofakty/a/obwodnica-kolbieli-zmienila-projekt-gddkia-skorygowala-plany,12699522/
http://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/zamosc-mieszkancy-zdecyduja-czego-potrzebuja-lista-projektow,n,1000209172.html
http://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/zamosc-mieszkancy-zdecyduja-czego-potrzebuja-lista-projektow,n,1000209172.html
http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/w-miejscu-wydzialu-politologii-umcs-powstanie-muzeum,4321385,art,t,id,tm.html
http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/w-miejscu-wydzialu-politologii-umcs-powstanie-muzeum,4321385,art,t,id,tm.html
http://www.dziennikwschodni.pl/swidnik/budzet-swidnika-2018-ma-byc-rekordowy-pod-wzgledem-inwestycji-co-sie-zmieni,n,1000208982.html
http://www.kurierlubelski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/bogdanka-uzyskala-nowe-zloze-jest-zgoda-na-wydobycie,12690452/
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27771/Znamy-wykonawce-fragmentu-Wschodniej-Obwodnicy-Warszawy
http://www.wspolczesna.pl/strefa-agro/a/rynek-wolowiny-wzrosla-cena-produkcja-i-eksport,12692020/
http://www.sadyogrody.pl/przetworstwo/105/cydr_lubelski_podbije_rynki_zagraniczne,11824.html
https://www.agropolska.pl/agrobiznes/eksport-zywnosci-nabiera-rozpedu-czas-na-nowe-kierunki,1020.html
http://wmeritum.pl/polski-sektor-motoryzacyjny-idzie-rekord-rosnie-eksport-czesci-samochodowych/209801
http://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/fc-pszczolka-dzieki-nowej-fabryce-zawalczy-o-rynek-wyrobow-czekoladowych-i-eksport-zdjecia,151636.html
http://poir.parp.gov.pl/granty-na-dizajn/granty-na-dizajn
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1094-1_5_bon_na_innowacje.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1055-11_1_aktywne_wlacznie_konkurs_wylacznie.html
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


 12.4 Kształcenie zawodowe 

 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 

 Aktualne nabory wniosków w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 Konkursu w ramach sieci BiodivERsA 

 

źródło: invest.lubelskie.pl. 

 

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1047-12_4_ksztalcenie_zawodowe.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1052-12_6_ksztalcenie_ogolne_w_ramach.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1052-12_6_ksztalcenie_ogolne_w_ramach.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1049-13_3_rewitalizacja_obszarow_miejskich.html
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-1050-13_4_rewitalizacja_obszarow_wiejskich.html
http://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/
http://www.kpk.gov.pl/?p=39657
http://invest.lubelskie.pl/

