
9

www.gp24.pl    Głos Pomorza   poniedziałek 27 czerwca 2011 r.    

Więcej o gospodarce, inwestycjach,
finansach i ekonomii piszemy 
w internecie. 
www.strefabiznesu.gp24.pl 

1821011K01A

R E K L A M A

Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@mediaregionalne.pl 

Fundacja Innowacji i Roz-
woju, która jest organiza-
torem konkursu, promuje
tych, którzy w swoim regionie
wprowadzają najlepsze i naj-
ciekawsze rozwiązania. Zgła-
szający mają na to czas do
końca września, a udział dla
firm sektora MŚP, gmin, or-
ganizacji w konkursie jest
bezpłatny.

Zdaniem Krzysztofa Duch-
nowskiego, prezesa fundacji,
polskie firmy zaczęły inwe-
stować w innowacyjne pro-
jekty także w mniejszych
miejscowościach. – Daje się
zauważyć pewien umiarko-
wany optymizm – twierdzi
Duchnowski. – Jednak bez
rozwiązań systemowych
trudno o innowacyjną gospo-
darkę jako całość. Widać ele-
menty pozytywne, ale dużo
jeszcze pracy przed nami 
– dodaje. 

Fundacja przyznaje tytuły
w dwóch edycjach: na po-
ziomie regionalnym, czyli wo-
jewódzkim, oraz na poziomie
krajowym. W ubiegłych la-
tach konkurs cieszył się

wśród firm, samorządów i or-
ganizacji dużym powodze-
niem – w sumie nadesłały
one blisko dwa tysiące zgło-
szeń. 

– Przez ostatnie 3 lata
udało się zbudować projekt o
charakterze ogólnopolskim, a
jednocześnie oddolnym – pod-
kreśla Krzysztof Duch-
nowski. 

W ubiegłych latach zwycię-
zcami konkursu były zarówno
małe firmy, jak i ogólnopolscy
giganci – każdy w swojej ka-
tegorii. 

Nagrody przyznawano za-
równo za produkty codzien-
nego użytku – takie jak
pralka z Mastercooka czy
„Cyfrowy Magnetowid” z Dia-
logu, jak i za specjalistyczne.

Do tych ostatnich należy mię-
dzy innymi specjalny kom-
bajn z Zabrzańskich Za-
kładów Mechanicznych,
ultrasonograf stworzony w
firmie ECHO-SON w lubel-
skiem czy ultralekki samolot
z podkarpackiego Aero-Kros. 

W przypadku przedsię-
biorstw sprawa jest prosta.
Czym jednak jest „innowa-

cyjna gmina"? Ocena konkur-
sowego jury zależy przede
wszystkim od realizowanych
inwestycji, wspierania przed-
siębiorczości, działań proeko-
logicznych i jakości obsługi
mieszkańców. 

O wyróżnienia i tytuły
mogą walczyć też organizacje
pozarządowe i stowarzyszenia.
Tu głównymi kryteriami oceny

będzie wprowadzanie nowych
rozwiązań oraz działania edu-
kacyjne. Szczególnie wysoko
jury konkursu zamierza na-
gradzać organizowanie konfe-
rencji i publikacje wspierające
przedsiębiorczość. d

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.liderzyinnowacji.pl

Liderzy startują po nagrody 
FIRMY Rozpoczyna się kolejna, IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. W tym roku walczyć będą
dodatkowo o tytuł w nowej kategorii: Wizjoner IT. 

Ubiegłoroczni liderzy innowacji i rozwoju. Fot. liderzyinnowacji.pl

Kto może się zgłosić? 

d przedsiębiorcy (firmy – mikro,
małe, średnie, duże), 
d gminy (wiejskie, miejsko-
wiejskie, miejskie), 
d organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia), inne
organizacje i podmioty 

Kategorie nagród 

d Innowacyjna firma, 
d Innowacyjny produkt, 
d Innowacyjna usługa, 
d Innowacyjna gmina, 
d Innowacyjna organizacja, 
d Innowacyjny projekt unijny, 
d Dynamicznie rozwijająca się
firma 
d Wizjoner IT  – nowa kategoria
od tego roku

Uczelnia uzyskała te pie-
niądze z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na
lata 2007–2013. Pierszy pro-
jekt pod nazwą „ Przebudowa
i doposażenie laboratorium
Akademii Pomorskiej w
Słupsku” (dofinansowanie 2,6
mln zł) uczelnia przygotowała
razem ze starostwem słup-
skim, gdzie studenci na kie-

runku bezpieczeństwo naro-
dowe AP odbywają 90 procent
praktyk. Celem projektu było
podniesienie jakości kształ-
cenia studentów na tym kie-
runku. Wymagał on ze strony
uczelni wkładu własnego w
wysokości 875 386 zł. Zarząd
Wojewodztwa Pomorskiego,
który rozpatrywał ten
wniosek, już go zakwalifi-
kował do realizacji. 

Inwestycja pozwoli na wy-
posażenie Edukacyjnego Cen-

trum Zarządzania Kryzyso-
wego naszej uczelni oraz 
oddziału terenowego labora-
torium w Starostwie Powia-
towym w Słupsku. Związane
to będzie ze zwiększeniem po-
wierzchni pod dydaktykę i za-
kupem wyposażenia. 

– Absolwenci kierunku
bezpieczeństwo narodowe nie
będą mieli problemów m.in. z
obsługą urządzeń radiome-
trycznych, stanowisk dowo-
dzenia i systemów teleinfor-

matycznych – wyjaśnia Ma-
rzena Łukasik, rzecznik pra-
sowy AP. 

Drugi projekt dotyczy
kształcenia medycznego. Już
po raz trzeci Akademia Po-
morska będzie go realizować
we współpracy z Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym.
Dzięki 320 tys. zł unijnego
dofinansowania zostanie
stworzona nowa medyczna
pracownia symulacyjna, w
której zakłada się monitoring

czynności wykonywanych
przez studenta z możliwością
ponownego odtworzenia 
i transmisji danych. 

Nowoczesne urządzenia
symulujące prawdziwych pa-
cjentów umożliwiają wykony-
wanie procedur medycznych,
monitorowanie funkcji życio-
wych, programowanie
różnych stanów fizjologicz-
nych oraz objawów chorobo-
wych, w tym różnicowanie i
diagnostykę. 

– Sama symulacja zna-
cząco zwiększa skuteczność
nauczania, zarówno w kwe-
stii wykonywania zabiegów
instrumentalnych, jak rów-
nież emocjonalnego zaanga-
żowania studentów. Mają oni
kontakt z urządzeniami 
symulującymi pacjenta
mówiącego, oddychającego, 
mrugającego oczami i poru-
szającego się – wyjaśnia Łu-
kasik. 

ZBIGNIEW MARECKI

Unijne pieniądze przyznane na rozwój słupskiej uczelni 
EDUKACJA Blisko trzy miliony zł unijnego dofinansowania otrzymała Akademia Pomorska w Słupsku na przebudowę i doposażenie laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego”. 


