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więcej informacji, ciekawostki

Roz po czy na się ko lej na, IV
edy cja kon kur su „Kra jo wi li -
de rzy in no wa cji i roz wo ju”.

Wtym ro ku firmy wal -
czyć bę dą do dat ko wo
o ty tuł w no wej ka te -

go rii: „Wi zjo ner IT”. 
Dzia ła nia in no wa cyj ne i roz -

wo jo we zgła szać mo gą:
• przed się bior cy (fir my: mi -

kro, ma łe, śred nie, du że),
• gmi ny (wiej skie, miej sko -

-wiej skie, miej skie),
• or ga ni za cje po za rzą do we

(fun da cje, sto wa rzy sze nia), in -
ne or ga ni za cje i pod mio ty.

Zgłoś, nie cze kaj
Fun da cja In no wa cji i Roz wo -

ju, któ ra jest or ga ni za to rem
kon kur su, pro mu je tych, któ rzy
w swo im re gio nie wpro wa dza ją
naj lep sze i naj cie kaw sze roz wią -
za nia. Zgła sza ją cy ma ją na to
czas do koń ca wrze śnia, a udział
dla firm sek to ra MŚP, gmin, or -
ga ni za cji w kon kur sie jest bez -
płat ny. Zda niem Krzysz to fa
Duch now skie go, pre ze sa fun da -
cji, pol skie fir my za czę ły in we -
sto wać w in no wa cyj ne pro jek ty
tak że w mniej szych miej sco wo -
ściach. – Da je się za uwa żyć pe -
wien umiar ko wa ny opty mizm –
twier dzi Duch now ski. – Jed nak
bez roz wią zań sys te mo wych
trud no o in no wa cyj ną go spo dar -
kę ja ko ca łość. Wi dać ele men ty
po zy tyw ne, ale du żo jesz cze pra -
cy przed na mi – do da je. 

Li de rzy re gio nu i kra ju
Fun da cja przy zna je ty tu ły w

dwóch edy cjach: na po zio mie
re gio nal nym, czy li wo je wódz -
kim, oraz na po zio mie kra jo -
wym. 

W ubie głych la tach kon kurs
cie szył się wśród firm, sa mo -
rzą dów i or ga ni za cji du żym po -
wo dze niem – w su mie na de sła -
ły one bli sko 2 tys. zgło szeń. 

- Przez ostat nie 3 la ta uda ło
się zbu do wać pro jekt o cha rak -
te rze ogól no pol skim, a jed no -
cze śnie „od dol nym” – pod kre -
śla Krzysz tof Duch now ski.

Za pro jekt, pro dukt, 
or ga ni za cję ty tu ły w ra mach
kon kur su są przy zna wa ne w
na stę pu ją cych ka te go riach: 

• In no wa cyj na fir ma, 
• In no wa cyj ny pro dukt, 
• In no wa cyj na usłu ga, 
• In no wa cyj na gmi na, 
• In no wa cyj na or ga ni za cja, 
• In no wa cyj ny pro jekt unij -

ny, 
• Dy na micz nie roz wi ja ją ca

się fir ma 
oraz w no wej ka te go rii „Wi -

zjo ner IT”. No wa ka te go ria
do ce nić ma unowocześnienie

w sys te mach in for ma tycz nych.
Roz wa ża ne bę dą tu za rów no
ist nie ją ce już roz wią za nia, jak i
no we pro jek ty. 

W ubie głych la tach zwy cięz ca -
mi kon kur su by ły za rów no ma łe
fir my, jak i ogól no pol scy gi gan ci
– każ dy w swo jej ka te go rii. 

Czym jest in no wa cja
Na gro dy przy zna wa no za -

rów no za pro duk ty co dzien ne -
go użyt ku – ta kie jak pral ka z
Ma ster co oka czy „Cy fro wy
Ma gne to wid” z Dia lo gu, jak i
za spe cja li stycz ne. Do tych

ostat nich na le ży mię dzy in ny mi
spe cjal ny kom bajn z Za brzań -
skich Za kła dów Me cha nicz -

nych, ul tra so no graf stwo rzo ny
w fir mie ECHO -SON w Lu bel -
skiem czy ul tra lek ki sa mo lot z
pod kar pac kie go Ae ro -Kros.

W przy pad ku przed się -
biorstw spra wa jest pro sta.
Czym jed nak jest „in no wa cyj na
gmi na”? Oce na za le ży przede
wszyst kim od re ali zo wa nych in -
we sty cji, wspie ra nia przed się -
bior czo ści, dzia łań pro eko lo -
gicz nych i ja ko ści ob słu gi
miesz kań ców.

Na gro dy tak że 
dla dzia łań oby wa te li
O wy róż nie nia i ty tu ły mo gą

wal czyć też or ga ni za cje po za -
rzą do we i sto wa rzy sze nia. Tu
głów ny mi kry te ria mi oce ny są:
wpro wa dza nie no wych roz wią -
zań oraz dzia ła nia edu ka cyj ne.
Szcze gól nie wy so ko ju ry kon -
kur su za mie rza na gra dzać or -
ga ni zo wa nie kon fe ren cji i pu -
bli ka cje wspie ra ją ce przed się -
bior czość. 
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Konkurs: „Krajowi liderzy innowacji i rozwoju”

Innowacyjne firmy startują po nagrody
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W po przed nich la -
tach kon kurs cie -
szył się wśród
firm, sa mo rzą dów i
or ga ni za cji znacz -
nym po wo dze niem, 
o czym świad czy 
licz ba dwóch ty -
sięcy na de sła nych
zgło szeń. Ideą kon -
kur su „Kra jo wi Li -
de rzy In no wa cji 
i rozwoju” jest pro -
mo wa nie przed się -
wzięć i ini cja tyw 
o cha rak te rze roz -
wo jo wym i in no wa -
cyj nym. 

Prze my sław Mar koc ki

Za sta na wiasz się, gdzie spę dzić week end? A mo że szu kasz
in for ma cji o zna nych lu dziach z re gio nu? Sprawdź w Re -
gio pe dii, wir tu al nej en cy klo pe dii Pod kar pa cia.

Weź udział w two rze niu wir tu al nej en cy klo pe dii
re gio nu. Do daj coś od sie bie. Zaj rzyj na
www.no wi ny 24.pl/re gio pe dia i do łącz do na szej

spo łecz no ści.

Grun tow na prze bu do wa
Od kil ku ty go dni pod kar pac ka Re gio pe dia wy glą da

zu peł nie ina czej niż daw niej. Po grun tow nej prze bu do wie
por tal do stał no wą sza tę gra ficz ną. Do da li śmy też no we
funk cje. W na szej ba zie znaj du je się bli sko 5 ty się cy ha seł
zwią za nych z na szym re gio nem i każ de go dnia jest ich co -
raz wię cej. W Re gio pe dii znaj dziesz rów nież ma te ria ły
wi deo i mnó stwo zdjęć.

Do łącz do spo łecz no ści
Re gio pe dia to wir tu al na skarb ni ca wie dzy o na szym re -

gio nie. Ca ły czas chce my ją udo sko na lać, two rząc no we i
uzu peł nia jąc ist nie ją ce już ha sła. Mo żesz to ro bić tak że Ty!

Wy star czy po świę cić kil ka mi nut na za re je stro wa nie
się w por ta lu. W tym ce lu wejdź na www.no wi ny 24.pl/
re gio pe dia i klik nij w opcję „Utwórz no we kon to”. Po wy -
peł nie niu krót kie go for mu la rza otrzy masz e -ma il z au to -
ma tycz nie wy ge ne ro wa nym ha słem. Po pierw szym lo go -
wa niu mo żesz je zmie nić.

Lu dzie, miej sca, hi sto ria
Co znaj dziesz w no wej Re gio pe dii? Mnó stwo cie ka wo -

stek do ty czą cych re gio nu. Do czte rech pod sta wo wych ka -
te go rii (hi sto ria, kul tu ra, lu dzie i miej sca) przy pi sa no kil -
ka dzie siąt sub ka te go rii, któ re po mo gą w bar dziej szcze -
gó ło wym po se gre go wa niu ha seł.

Syl wet ki po li ty ków, biz nes me nów i spor tow ców. Ba za
pił ka rzy pod kar pac kich dru żyn czy in for ma cje o cie ka wych
za byt kach w re gio nie. Wszyst ko to już jest al bo wkrót ce
znaj dzie się w Re gio pe dii. Do łóż swo ją ce gieł kę i po móż
nam w two rze niu wir tu al nej en cy klo pe dii Pod kar pa cia.

re gio pe dia@no wi ny 24.pl
17 867-22-83

Por tal spo łecz no ścio wy o Pod kar pa ciu, któ ry two rzyć mo że każ dy

Zaj rzyj do Re gio pe dii


