WIADOMOŚCI






Rok 2018 przyniesie 29 szans na pozyskanie funduszy unijnych
26 mln na promocję lokalnej żywności
Wzrosła liczba rejestracji ciągników Ursusa
Pierwszy w Polsce Wschodniej międzynarodowy turniej FLL (FIRST Lego League)
W krainie lubelskich produktów tradycyjnych

NADCHODZĄCE WYDARZENIA











Turniej FIRST LEGO League - Lublin | 13 stycznia | Lublin
"Śniadanie z ekspertem" | 19 stycznia | Chełm
Bengal Global Business Summit | 16-17 stycznia | Kalkuta
Gospodarcze Otwarcie Roku 2018 | 18 stycznia | Warszawa
Targi branży metalowej NORTEC | 23-26 stycznia | Hamburg
Partnerzy na rzecz kształcenia dualnego | 25 stycznia | Lublin
Arab Health Exhibition 2018 | 29 stycznia | Dubai
Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland | 21 lutego | Szwajcaria
Targi branży spożywczej TAVOLA |11-13 marca 2018 | Belgia
Targi branży metalowej MIDEST | 27-30 marca 2018 | Paryż

INWESTYCJE









54 samorządy w województwie lubelskim otrzymają dotacje na inwestycje drogowe
Jak będzie wyglądał dworzec metropolitalny w Lublinie?
Dobiega końca budowa biurowca, który powstał w miejscu po klubie "Tektura" w Lublinie
Powiaty apelują o więcej środków na drogi lokalne
Lifting deptaka w Lublinie będzie kolejnym elementem rewitalizacji śródmieścia
Blisko milion złotych dofinansowania trafiło do Tomaszowa Lubelskiego na przebudowę
zielonego rynku
Polska ze stabilnym klimatem inwestycyjnym - badanie PAIH przy wsparciu HSBC i Grant
Thornton
Blisko 5,5 miliona zł trafi na drogi w mieście i gminie Opole Lubelskie



Budżet Obywatelski 2018 w Kraśniku. Mieszkańcy wybiorą inwestycje w swojej najbliższej
okolicy.

EKSPORT






2017 - rekordowy rok dla naszego eksportu
Polska żywność bije rekordy
Papierosy z Polski podbijają świat
Rośnie eksport na rynku lodów
Polska zwiększa eksport energii elektrycznej

KONKURSY, NABORY, DOTACJE










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
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Aktualne nabory wniosków w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs w ramach sieci BiodivERsA
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