
 

 

 

 

WIADOMOŚCI  

 

 Lubelskie jednym z najlepszych Europejskich Regionów Przyszłości! 

 Program rabatowo -lojalnościowy dla mieszkańców Opola Lubelskiego 

 Zagraj i wygraj bilety na mundial! 

 Misja Gospodarcza do Rosji 

 Promocja województwa lubelskiego na Targach Fruit Logistica 2018 

 Program „Przyjazna Polska” dla wszystkich gmin 

 Nabór wniosków na udział w warsztatach dotyczących wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w 
Kozani (Grecja) 

 Roboty z Kraśnika jadą na podbój Chin 

 Badanie „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”- ankieta 

 Wszystko, co musicie wiedzieć o RODO. Rusza cykl bezpłatnych szkoleń 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 

 Blaski i cienie eksportu do Chin | 20 lutego | Warszawa 

 Rafałki Biznesu - I Forum Przedsiębiorczości| 22 lutego| Gmina Sitno 

 Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland | 21 lutego | Szwajcaria 

 Przewodnik jak inwestować w Chinach? | 21 lutego | Warszawa 
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 Gospodarcze Otwarcie Roku | 21 lutego | Warszawa 

 Indywidualne konsultacje z zakresu eksportu do Chin | 22 lutego | |Warszawa 

 Targi branży spożywczej TAVOLA  |11-13 marca 2018 | Belgia 

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

INWESTYCJE  

 Lublin: Nowe oblicze stacji PKP 

 Lublin: Przebudowa starej części deptaka starej części deptaka 

 Lublin: Cztery firmy chcą rozbudowywać terminal Portu Lotniczego Lublin 

 Hrubieszów: Powstanie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa?  

 Zamość: Inwestycje drogowe 

 Lublin: Mikroapartamenty powstają przy al. Warszawskiej 

 Puławy: Przebudowa Domu Chemika 

 Lublin: 32 mln zł na modernizację szpitala 

 GDDKiA: Ruszą prace na budowie S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Kołbieli 

EKSPORT  

 Wzrost eksportu cukru 

 2017 rok okazał się dla eksporterów w Polsce przychylniejszy 

 Polskie firmy przed mocniejszą eksapnsja na świat 

 Popyt na towary z Polski wciąż pozostaje silny 

 Dlaczego import rósł szybciej niż eksport? 

 Wzrost eksportu amerykańskich jaj 

KONKURSY, NABORY, DOTACJE 

 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia 

 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 

 Aktualne nabory wniosków w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 Konkurs w ramach sieci BiodivERsA 
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