
 

 

                            

          

              

LSSE połączyła siły z Legnickim Parkiem Technologicznym Letia 

Już nie tylko grunty, ulgi, klastry, hale do wynajęcia ale także park 

technologiczny w samym centrum Legnicy. Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna rozszerzyła swoją ofertę o Legnicki Park Technologiczny LETIA. 

Spółka przejęła większościowy pakiet akcji LETII, podwoiła swoją wartość 

rynkową i zyskała ważnego partnera biznesowego – KGHM Polska Miedź, który 

stał się mniejszościowym akcjonariuszem Strefy. Szczegóły tutaj.  

 

 

Gmina Iłowa dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 

Gmina Iłowa – jedna z naszych najnowszych podstref i pierwsza w województwie lubuskim 

została Partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego!  To już 65 podmiot, który chce 

współpracować w ramach Klastra na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy. - Chcemy być pełnoprawnym członkiem rodziny 

LSSE. To kolejny naturalny krok w poszerzeniu oferty inwestycyjnej Gminy Iłowa. Młodzi, 

dobrze wykształceni, ambitni i pomysłowi młodzi ludzie to przyszłość regionu. Uczestnictwo 

w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym to "otwarte drzwi" dla naszych uczniów i szansa ma zdobycie wiedzy, której nie 

ma w podręcznikach - mówi Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański. Gminę Iłowa witamy w Dolnośląskim Klastrze 

Edukacyjnym i życzymy owocnej współpracy. Więcej informacji o naszej 52-hektarowej podstrefie w województwie 

lubuskim znajduje się tutaj. 

 

                                        Zapraszamy na Automotive CEE Day 

 14 i 15 kwietnia 2016 r. w Opolu odbędzie się 3. spotkanie zakupowe 

Automotive CEE Day, organizowane przez firmę AutomotiveSuppliers.pl. 

To dwa dni branżowych spotkań, wymiany doświadczeń, możliwości 

nawiązania relacji pomiędzy zleceniodawcami, głównie z branży 

motoryzacyjnej, a potencjalnymi dostawcami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W imieniu swoim oraz firmy VIA 

Technika Obróbki Powierzchniowej z LSSE, która jest partnerem wydarzenia, serdecznie zapraszamy do udziału 

w Automotive CEE Day. Szczegóły tutaj.  
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Firmy z Nevady poszukują kooperantów 

W dniach 14-21 kwietnia odbędzie się Misja Gospodarcza Amerykańskiego Stanu 

Nevada do Polski. Grupę przedstawicieli firm z Nevady stanowić będą producenci 

systemów wodnych, energii odnawialnej, sektora IT (roboty, oprogramowanie), 

suplementów diety, sektorów lotniczego oraz budowlanego. Dolnośląskie firmy 

zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o zgłaszanie się do 

Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG. Szczegóły tutaj.  

 

Zachęcamy do oddawania krwi 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązała współpracę 

z terenowym ośrodkiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Legnicy. Gorąco zachęcamy wszystkie firmy 

strefowe do włączenia się w zbiórki krwi organizowane przez RCKiK. Istnieje możliwość zorganizowania zbiórek 

wyjazdowych – na terenie firm z LSSE lub oddania krwi w siedzibie oddziału. Szczegóły dotyczące działalności RCKiK 

w Legnicy znajdują się tutaj.  

 

 

I Ty możesz zostać Gwiazdą Biznesu 

Jest nam bardzo miło poinformować, ze w tym roku Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna została mecenatem Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego 

„Gwiazdy Biznesu“. To już druga edycja Plebiscytu, którą wspieramy 

i w ramach której serdecznie zapraszamy do wziecia udziału w rywalizacji 

przedsiębiorców oraz samorządy. Kapituła Konkursu nagrodzi firmy 

w sześciu  kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Rodzinna 

Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi. Przyzna też nagrodę dla osobowości Dolnego 

Śląska. W bezpłatnej rywalizacji w ramach „Gwiazd Biznesu” mogą uczestniczyć podmioty z terenu całego Dolnego 

Śląska. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 1 kwietnia 2016r. Wielka gala finałowa „Gwiazd Biznesu 2016” 

zaplanowana jest na piątek, 22 kwietnia 2016r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Szczegóły dotyczące 

plebiscytu, a także formularz zgłoszeniowy dostepne są tutaj.  

http://lsse.eu/news/firmy-z-nevady-poszukuja-kooperantow/
http://lsse.eu/news/lsse-zacheca-do-oddawania-krwi/
http://naszbiznes24.pl/gwiazdy-biznesu-2016/

