
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają 
Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Szanowni Państwo. Tylko w Lublinie od 17 do 21 września w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych 
Europy Wschodniej – II edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji – 
mówi Radosław Dudziński, dyrektor Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego. To pięć dni debat i warsztatów z uczestnikami z całego 
świata. Sukces poprzedniej edycji to ponad tysiąc uczestników, kilkadziesiąt 
paneli tematycznych, konkurs „Start-Up” oraz  nowe relacje biznesowe i 
inwestycyjne. W tym roku rozmawiać będziemy o innowacjach związanych z 
inteligentnymi specjalizacjami regionu, również w kontekście nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej. ETI to nie tylko międzynarodowy 
kongres, to także dzień otwarty w laboratoriach uczelni wyższych, giełda Start-
Up a przede wszystkim giełda innowacji. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, 
szczegółowy program i rejestracja uczestników znajduje się na 
stronie www.etilubelskie.pl. 

 

Europejski Tydzień Innowacji to dla nas wszystkich inspiracja do działania 
– Marceli Niezgoda, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości. W gamie wielu istotnych wydarzeń, w przeciągu tych 
pięciu dni pamiętamy o innowatorach z Lubelszczyzny. To właśnie dla nich już 
po raz drugi organizujemy konkurs „Lider innowacji”. Na finałowej gali poznamy 
pionierskie projekty przedsiębiorców, którzy uzyskali unijne wsparcie z 
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Spośród 760 projektów 
wybraliśmy już finałową piętnastkę, którą nagrodzimy w kategoriach 
odpowiadającym inteligentnym specjalizacjom województwa lubelskiego. To 
gospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna oraz informatyka i 
automatyka. Najlepszy z najlepszych otrzyma nagrodę specjalną i uzyska tytuł 
Lidera Innowacji 2018 roku. Serdecznie zapraszam do udziału w tym 
wydarzeniu. 

 

W ubiegłym roku kapituła konkursu Lider Innowacji postawiła na nowatorskie 
produkty, tym razem makaronowe – Dominik Polak, wiceprezes Zarządu 
Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. Jestem bardzo 
zaszczycony, że firma POL-MAK została uhonorowana tym tytułem, ale również 
z tego, że naszą ciężką pracę doceniają nie tylko konsumenci ale również 
włodarze regionu. Mając możliwość korzystania ze środków unijnych ciągle się 
rozwijamy. Ubiegłoroczna edycja konkursu wyróżniła nas nagrodą specjalną 

http://www.etilubelskie.pl/


jako Lider Innowacji 2017. Tego typu działania, tylko upewniają nas w 
przekonaniu, że nasze innowacyjne pomysły i działania w tym kierunku, nie idą 
na marne i mobilizują nas do dalszego działania. Zachęcam do udziału w tych 
wydarzeniach i z tego miejsca gratulują nominowanym i laureatom zwycięstwa.  

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

