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Fakty 24|Świat

Konkurs „Krajowi Liderzy Inno-
wacji i Rozwoju”, którego trze-
cia edycja odbywa się w tym 
roku, to nie tylko okazja dla firm 
i instytucji do zdobycia kolejnej 
prestiżowej nagrody. To także 
możliwość zaprezentowania się 
potencjalnym odbiorcom, wy-
promowania się jako organiza-
cji pomysłowej i oferującej 
swoim klientom najkorzystniej-
sze rozwiązania. Rozdanie na-
gród Fundacji Innowacji i Roz-
woju odbyło się w piątek w bu-
dynku Cuprum we Wrocławiu. 

Nagrodzeni zostali: Centrum 
Badawczo-Rozwojowe EPAR, 
mis24.pl, FHU „MARVIS” Ma-
riusz Szczepanek, BESTA Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Export-Import 
Bernadeta Tomków, Neurosoft 
sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane BUDOTEX sp. z o.o., 
SONEL SA, Polska Ceramika 
Ogniotrwała „Żarów” S.A., e- 
-kancelaria M. Pawłowski sp.k., 
gmina miejska Dzierżoniów, 
gmina Kudowa-Zdrój, gmina 
Polkowice, gmina Siechnice, 
gmina Warta Bolesławiecka, 
Sudeckie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Gospodarczych, Spo-

łeczne Stowarzyszenie Wiej-
skie OKOLICE oraz Akademia 
Aktywności Społecznej. Nomi-
nacje do edycji ogólnopolskiej 
otrzymali: Elektrownia Turów, 
FagorMastercook S.A. i Telefo-
nia DIALOG S.A., a wyróżnienie 
przyznano KGHM ECOREN 
S.A. 

Już jutro organizatorzy kon-
kursu zagoszczą w Białym-
stoku, a akcja zakończy się 10 
grudnia w Olsztynie. Teraz 
konferencje pod hasłem „Kra-
jowi Liderzy Innowacji i Roz-
woju” jeżdżą po całym kraju, 
odwiedzając wszystkie miasta 
wojewódzkie. To etap regio-
nalny akcji. Natomiast wyniki 
konkursu ogólnopolskiego 
będą ogłoszone 17 grudnia 
w Warszawie. 

– Promowanie innowacji to 
trudne zadanie zwłaszcza dla 
niewielkich firm czy organizacji, 
działających na rynkach lokal-
nych i niemających takiej siły 
przebicia i możliwości finanso-
wych, jak rynkowi giganci – pod-
kreśla Tomasz Kierzkowski, dy-
rektor Biura Funduszy Unii Eu-
ropejskiej oraz Programów 
Publicznych Banku Pekao SA, 
który jest jednym z patronów ak-
cji. – Tę lukę wypełnia konkurs 

„Krajowi Liderzy Innowacji 
i Rozwoju”. Uczestnictwo w kon-
kursie pozwala pokazać nowe 
rozwiązania na szeroką skalę 
– wyjaśnia. 

W konkursie mogą bezpłat-
nie brać udział przedsiębior-
stwa z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, gminy 
oraz organizacje. Warunkiem 
jest wypełnienie ankiety, do-
stępnej na stronie  internetowej 
www.liderzyinnowacji.pl.
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Laureaci konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji” odebrali  prestiżowe wyróżnienia 

Najbardziej pomysłowe dolnośląskie instytucje  zostały nagrodzone w regionalnej edycji konkursu

O konkursie

a Organizatorem akcji 
jest Fundacja Innowacji 
i Rozwoju. 
Mecenas: 
Bank Pekao SA. 
Patroni konkursu: 
Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, 
Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Narodowy 
Bank Polski, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Urząd Patentowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz mar-
szałkowie wszystkich woje-
wództw. Patronat medialny 
nad akcją prowadzi dziennik 
„Polska The Times - Gazeta 
Wrocławska”.

Fakty24|Polska|Świat
Świat w skrócie 

W Wielkiej Brytanii na week -
endowych kursach dla muzuł-
manów korzysta się z saudyj-
skich podręczników zawierają-
cych m.in. materiały antysemi-
ckie – informuje BBC. Autorzy 
programu „Panorama” twier-
dzą, że uczniowie ponad 40 
szkół dla muzułmanów są 
uczeni według saudyjskiego 
programu, zgodnie z którym 
kontrolę nad światem usiłują 
przejąć syjoniści. Uczniowie 
poznają także m.in. sposoby 
obcinania złodziejom kończyn 
– alarmuje BBC. PAP

LONDYN 

Uczą, jak obcinać 
dłonie i stopy

Około miliarda ludzi nie może 
sobie pozwolić na opiekę me-
dyczną, a opłata za te usługi 
wpędza co roku w biedę około 
100 mln osób – poinformowała 
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO). – Jeśli ktoś nie może 
sobie na nie pozwolić, to albo 
z nich nie korzysta, albo wpada 
w tarapaty finansowe – powie-
dział na konferencji dyrektor 
WHO ds. finansowych David 
Evans. Z 5,3 bln dol. wydawa-
nych każdego roku na ochronę 
zdrowia na świecie, ok. 300 
mld dol. jest traconych za spra-
wą korupcji lub błędów. PAP

BERLIN 

Miliard ludzi bez 
opieki medycznej 

Promują się innowacjami
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