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więcej informacji, ciekawostki

Portal społecznościowy o Podkarpaciu, który tworzyć może każdy

Zajrzyj do Regiopedii
Przemysław Markocki
Zastanawiasz się, gdzie spędzić weekend? A może szukasz
informacji o znanych ludziach z regionu? Sprawdź w Regiopedii, wirtualnej encyklopedii Podkarpacia.
eź udział w tworzeniu wirtualnej encyklopedii
regionu. Dodaj coś od siebie. Zajrzyj na
www.nowiny24.pl/regiopedia i dołącz do naszej
społeczności.

W

Gruntowna przebudowa
Od kilku tygodni podkarpacka Regiopedia wygląda
zupełnie inaczej niż dawniej. Po gruntownej przebudowie
portal dostał nową szatę graficzną. Dodaliśmy też nowe
funkcje. W naszej bazie znajduje się blisko 5 tysięcy haseł
związanych z naszym regionem i każdego dnia jest ich coraz więcej. W Regiopedii znajdziesz również materiały
wideo i mnóstwo zdjęć.

Dołącz do społeczności
Regiopedia to wirtualna skarbnica wiedzy o naszym regionie. Cały czas chcemy ją udoskonalać, tworząc nowe i
uzupełniając istniejące już hasła. Możesz to robić także Ty!
Wystarczy poświęcić kilka minut na zarejestrowanie
się w portalu. W tym celu wejdź na www.nowiny24.pl/
regiopedia i kliknij w opcję „Utwórz nowe konto”. Po wypełnieniu krótkiego formularza otrzymasz e-mail z automatycznie wygenerowanym hasłem. Po pierwszym logowaniu możesz je zmienić.

Ludzie, miejsca, historia
Co znajdziesz w nowej Regiopedii? Mnóstwo ciekawostek dotyczących regionu. Do czterech podstawowych kategorii (historia, kultura, ludzie i miejsca) przypisano kilkadziesiąt subkategorii, które pomogą w bardziej szczegółowym posegregowaniu haseł.
Sylwetki polityków, biznesmenów i sportowców. Baza
piłkarzy podkarpackich drużyn czy informacje o ciekawych
zabytkach w regionie. Wszystko to już jest albo wkrótce
znajdzie się w Regiopedii. Dołóż swoją cegiełkę i pomóż
nam w tworzeniu wirtualnej encyklopedii Podkarpacia.
regiopedia@nowiny24.pl
17 867-22-83

Konkurs: „Krajowi liderzy innowacji i rozwoju”

Innowacyjne firmy startują po nagrody
Rozpoczyna się kolejna, IV
edycja konkursu „Krajowi liderzy innowacji i rozwoju”.
tym roku firmy walczyć będą dodatkowo
o tytuł w nowej kategorii: „Wizjoner IT”.
Działania innowacyjne i rozwojowe zgłaszać mogą:
• przedsiębiorcy (firmy: mikro, małe, średnie, duże),
• gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
• organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

W

Zgłoś, nie czekaj
Fundacja Innowacji i Rozwoju, która jest organizatorem
konkursu, promuje tych, którzy
w swoim regionie wprowadzają
najlepsze i najciekawsze rozwiązania. Zgłaszający mają na to
czas do końca września, a udział
dla firm sektora MŚP, gmin, organizacji w konkursie jest bezpłatny. Zdaniem Krzysztofa
Duchnowskiego, prezesa fundacji, polskie firmy zaczęły inwestować w innowacyjne projekty
także w mniejszych miejscowościach. – Daje się zauważyć pewien umiarkowany optymizm –
twierdzi Duchnowski. – Jednak
bez rozwiązań systemowych
trudno o innowacyjną gospodarkę jako całość. Widać elementy
pozytywne, ale dużo jeszcze pracy przed nami – dodaje.

ARCHIWUM

Liderzy regionu i kraju
Fundacja przyznaje tytuły w
dwóch edycjach: na poziomie
regionalnym, czyli wojewódzkim, oraz na poziomie krajowym.
W ubiegłych latach konkurs
cieszył się wśród firm, samorządów i organizacji dużym powodzeniem – w sumie nadesłały one blisko 2 tys. zgłoszeń.
- Przez ostatnie 3 lata udało
się zbudować projekt o charakterze ogólnopolskim, a jednocześnie „oddolnym” – podkreśla Krzysztof Duchnowski.

Za
projekt,
produkt,
organizację tytuły w ramach
konkursu są przyznawane w
następujących kategoriach:
• Innowacyjna firma,
• Innowacyjny produkt,
• Innowacyjna usługa,
• Innowacyjna gmina,
• Innowacyjna organizacja,
• Innowacyjny projekt unijny,
• Dynamicznie rozwijająca
się firma
oraz w nowej kategorii „Wizjoner IT”. Nowa kategoria
docenić ma unowocześnienie

w systemach informatycznych.
Rozważane będą tu zarówno
istniejące już rozwiązania, jak i
nowe projekty.
W ubiegłych latach zwycięzcami konkursu były zarówno małe
firmy, jak i ogólnopolscy giganci
– każdy w swojej kategorii.

Czym jest innowacja
Nagrody przyznawano zarówno za produkty codziennego użytku – takie jak pralka z
Mastercooka czy „Cyfrowy
Magnetowid” z Dialogu, jak i
za specjalistyczne. Do tych

W poprzednich latach konkurs cieszył się wśród
firm, samorządów i
organizacji znacznym powodzeniem,
o czym świadczy
liczba dwóch tysięcy nadesłanych
zgłoszeń. Ideą konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i rozwoju” jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw
o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

ostatnich należy między innymi
specjalny kombajn z Zabrzańskich Zakładów Mechanicz-

nych, ultrasonograf stworzony
w firmie ECHO-SON w Lubelskiem czy ultralekki samolot z
podkarpackiego Aero-Kros.
W przypadku przedsiębiorstw sprawa jest prosta.
Czym jednak jest „innowacyjna
gmina”? Ocena zależy przede
wszystkim od realizowanych inwestycji, wspierania przedsiębiorczości, działań proekologicznych i jakości obsługi
mieszkańców.

Nagrody także
dla działań obywateli
O wyróżnienia i tytuły mogą
walczyć też organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Tu
głównymi kryteriami oceny są:
wprowadzanie nowych rozwiązań oraz działania edukacyjne.
Szczególnie wysoko jury konkursu zamierza nagradzać organizowanie konferencji i publikacje wspierające przedsiębiorczość.
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