
 
 

BIZNES LUBELSKIE W REGIONIE 

Opole Lubelskie 

 Opole Lubelskie. Do dotknięcia, do zasmakowania. Wizytówka samorządu 

 Dlaczego warto zainwestować w Opolu Lubelskim? Inwestycje 

 Dlaczego Opole Lubelskie? Poznaj 5 powodów na TAK 

 Poznaj potencjał eksportowy Opola Lubelskiego 

 Sami o sobie, czyli Opole Lubelskie w oczach mieszkańców 

 Koncerty, festiwale, spektakle. Kulturalne życie Opola Lubelskiego 

 Czy warto zwiedzać Opole Lubelskie? Poznaj walory turystyczne 

WIADOMOŚCI 

 Miliony na leczenie najmłodszych. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im. Antoniego Gębali w 
Lublinie z dofinansowaniem na 30 mln zł 

 Pieniądze na firmę w 2018 r. Gdzie szukać? 

 Pierwsze takie zawody w Lublinie. First LEGO League 

 Zgłoś swoją firmę do XII edycji projektu Marka Lubelskie! 

 Komisja Europejska znosi dodatkowe opłaty przy płatności kartą online 

 Ważne dla przedsiębiorców: trwają prace nad zmianą definicji MŚP 

 (Niepełno)sprawni na rynku pracy. Rusza bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej 

 Rozkręca się sezon narciarski na Lubelszczyźnie 

 Ruszył portal dla osób poszukujących pracy w Lublinie: praca.lublin.eu 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 Gospodarcze Otwarcie Roku 2018 | 18 stycznia | Warszawa 

 "Śniadanie z ekspertem" | 19 stycznia | Chełm 

 Targi branży metalowej NORTEC | 23-26 stycznia | Hamburg 

 Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bezpłatne szkolenia | 
24 stycznia | Lublin 
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 Partnerzy na rzecz kształcenia dualnego | 25 stycznia | Lublin 

 Zamień kontakty na kontrakty | 29 stycznia | Warszawa 

 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 

 Biała Podlaska: miejskie targowisko doczeka się modernizacji i rozbudowy. Aż 1 mln 
dofinansowania 

 Świdnik: przetarg na ul. Rejkowizna ogłoszony 

 Kraśnik: przebudowa ul. Gmeinera dofinansowana 

 Hrubieszów, Tomaszów Lubelski: pierwsze działania rewitalizacyjne Partnerskiej Inicjatywy 
Miast 

 Gościeradów: będzie nowoczesne targowisko 

 Puławy: będzie remont oddziału neurologii w szpitalu 

 Puławy: przetarg na nowy blok węglowy Zakładów Azotowych jeszcze w styczniu 

 Chełm: będzie projekt przbudowy skrzyżowania ul. Lwowskiej z Wieniawskiego i 
Męczenników 

 Lublin: szpital wojewódzki przy ul. Kraśnickiej do remontu 

 Lublin: UMCS coraz bliżej budowy nowej siedziby Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii 

 Lublin: autobusem miejskim po feriach do Nasutowa, Krasienina i Żulina 

 Lublin: autobusy lubelskiej firmy będą jeździły w Katowicach  

 Lubelskie: 4 nowe czujniki smogu (Biała Podlaska, Biłgoraj, Kobylany, Mircze) 

 Szukasz terenu inwestycyjnego? Sprawdź w bezpłatnej bazie 

EKSPORT  

 Dynamiczny wzrost wartości eksportu branży poligraficznej 

 Ministerstwo Rozwoju: najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-listopad 2017 r. 
odnotowano w odniesieniu do produktów metalurgicznych i wyrobów chemicznych 

 Narodowy Bank Polski: eksport liczony w euro wzrósł o 14,8% r/r, import wzrósł o 15,9% w XI 

 Eksport polskiej żywności bije rekordy 

 Polski eksport nie zwalnia tempa 

 Branża drobiarska: podsumowanie 2017 r. 

 Niemcy nadal głównym partnerem handlowym 

 Polska coraz śmielej sięga po rynki egzotyczne 

 Jesteśmy 2. w Europie producentem wyrobów tytoniowych 

 Rozszerz swój biznes. Sprawdź oferty współpracy firm zagranicznych 

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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