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Pieni¹ dze
Notowania 
w kantorach 
 

a   26-29.11.2010 r.  
Kupno/sprzedaż waluty 

Kantor „Green”, tel. 58 346 02 48, 
Wrzeszcz przy Manhattanie, 

Wrzeszcz Dmowskiego, Grunwaldzka, 
Morena Carrefour, Rumia Auchan 

USD                                 »  301/314 »  
EUR                                  » 396/413 »  
SEK                                » 42,9/44,4 »  
GBP                                 » 469/484 »  
CHF                                » 300/310 »  

 
Kantor „Max”, 

Gdańsk,  Jagiellońska 36D 
USD                                 »  301/314 »  
EUR                                 » 396/413 » 
SEK                                » 42,9/44,4 » 
GBP                                 » 469/484 »  
CHF                               » 300/310 »  
 
USD – dolar amerykański, EUR – euro, 
SEK – korona szwedzka, GBP – funt 
brytyjski, CHF – frank szwajcarski 
« – spadek ceny w stosunku do dnia 
poprzedniego, » – wzrost ceny w sto-
sunku do dnia poprzedniego, a – bez 
zmian 
za 100 jednostek
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Nagrody wręczano w czasie seminarium, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim

Wyłoniono pomorskich  laurea-
tów konkursu „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju 2010”. 
Przed nimi finał na szczeblu kra-
jowym. 

Konkurs organizowany jest 
przez Fundację Innowacji i Roz-
woju. Jego celem  jest promowa-
nie inicjatyw o charakterze inno-
wacyjnym. W ramach tych dzia-
łań prowadzony jest właśnie 
konkurs, ale także cykl semina-
riów, na których omawiane są 
zagadnienia i zjawiska dotyczące 
innowacyjności. 

- Konkurs składa się z dwóch 
edycji, tj. regionalnej w 16 woje-
wództwach oraz edycji ogólno-
polskiej - powiedział Krzysztof 
Duchnowski, prezes Fundacji 
Innowacji i Rozwoju. - Zwy-
cięzcy w regionach są nomino-
wani do krajowego finału. 

Województwo pomorskie 
może poszczycić się wieloma in-
nowacyjnymi firmami. W tego-
rocznej, trzeciej już edycji kon-
kursu, do udziału zgłosiło się po-
nad 900 firm i instytucji 
z Pomorza. 

- To pokazuje, że wojewódz-
two należy do krajowej czołówki 
innowacyjności i przedsiębior-
czości - dodał Duchnowski. 

Nagrody dla innowacyjnych 
firm rozdano w kategorii firm 
mikro, małych, średnich i du-
żych. 

Innowacyjną firmą z katego-
rii firm mikro została Siled sp. 
z o.o. z Gdańska, specjalizująca 
się w inteligentnych systemach 
sterowania opartych na nowo-
czesnych technologiach, np. dio-
dach LED. W tej samej kategorii 
za innowacyjny produkt 
„Biometryczny system kontroli 
dostępu na odcisk palca 
Biofinger - KD” uznanie zdobyła 
firma PTC Security Systems Ja-
cek Lipski z Gdańska. Za pro-
gram zajęć z robotyki dla ucz-
niów szkół podstawowych w ka-
tegorii „innowacyjny produkt” 
nagrodę zdobyła firma 
RoboNET sp. z o.o.  także z Gdań-
ska. Za dynamicznie rozwijającą 
się mikrofirmę uznane zostało 
PPHU Drogben z Sierakowic. 

W kategorii firm małych tytuł 
innowacyjnej firmy zdobyła 
Hydromega SA z Gdyni, specja-
lizująca się w rozwiązaniach 
opartych na instalacjach hydrau-
licznych. Innowacyjnym pro-

duktem została telefonia 
internetowa opracowana przez 
firmę FreecoNET Tlenofon SA 
z Gdańska. Za innowacyjny pro-
jekt unijny uznany został zakup 
dwóch wiertnic horyzontalnych 
przez firmę PI-B Suchocki Ro-
man Suchocki z Chwaszczyna. 
Dynamicznie rozwijającą się 
małą firmą została Iso-Net sp. 
z o.o. z Gdyni. 

W kategorii firm średnich ty-
tuł innowacyjnej zdobyło Kon-
sorcjum Pralnicze sp. z o.o. 
z Gdyni. Dynamicznie rozwija-
jącą się firmą została NDI SA 
z Sopotu. Natomiast firma 
Ciecholewski-Wentylacje sp. 
z o.o. z Koźmina została nagro-
dzona za innowacyjny produkt 
„Autonomiczny Moduł Filtru-
jący” w kategorii firm dużych. 
Za integrację systemu TV cyfro-
wej EasyCast w kategorii „inno-
wacyjna usługa” firmy dużej na-
grodę zdobyła firma Vector sp. 
z o.o. z Gdyni. Za innowacyjny 
projekt nagrodzone zostało 
Gdyńskie Centrum Innowacji. 
Wyróżnienia otrzymały także 
firmy RoboNET sp. z  o.o. 
i Poldanor SA. 

Innowacje to nowe bądź 
znacznie ulepszone produkty 
i usługi. Ale nie tylko. 

- Mniej znanym, ale również 
bardzo istotnym przykładem są 
innowacje organizacyjne, które 
dotyczą nowych metod działa-
nia w organizacji - wyjaśnia 
Krzysztof Duchnowski. 

Ten właśnie aspekt 
innowacyjności został doce-
niony w działaniu gmin i organi-
zacji pozarządowych.  Na Pomo-
rzu nagrody przyznano gminom 
Chojnice i Gniewino. Innowacyj-
nymi organizacjami zostały Fun-
dacja Fabryka Talentów i stowa-
rzyszenie Gdańska Organizacja 
Turystyczna. 

Teraz przed regionalnymi li-
derami krajowy finał konkursu, 
który odbędzie się w Warszawie 
w grudniu.

Innowacja 
to klucz 
do sukcesu
b Pomorscy 
liderzy 
innowacyjności 

b W grudniu finał 
na szczeblu 
krajowym 

Jacek Klein

Patroni i inni

a Organizator: Fundacja 
Innowacji i Rozwoju 
a Mecenas: Bank Pekao SA 
a Patroni: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowy Bank 
Polski, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, 
Urząd Patentowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, marszałko-
wie województw 
a Patronat medialny: „Pol-
ska” 
www.liderzyinnowacji.pl
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