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R E K L A M A

Rozpoczyna siê 
kolejna, IV edycja 
konkursu „Krajowi 
liderzy innowacji 
i rozwoju”. 

W tym roku walczyæ bêd¹ 
dodatkowo o tytu³ w nowej 
kategorii: „Wizjoner IT”. 
Dzia³ania innowacyjne 

i rozwojowe zg³aszaæ mog¹: 
�przedsiêbiorcy (firmy - 

mikro, ma³e, œrednie, du¿e), 
�gminy (wiejskie, miejsko-

wiejskie, miejskie), 
�organizacje pozarz¹dowe 

(fundacje, stowarzyszenia), 
inne organizacje i podmioty. 
Fundacja Innowacji i Roz-

woju, która jest organizato-
rem konkursu, promuje tych, 
którzy w swoim regionie 
wprowadzaj¹ najlepsze i naj-
ciekawsze rozwi¹zania. 
Zg³aszaj¹cy maj¹ na to czas 

do koñca wrzeœnia, a udzia³ 
dla firm sektora MŒP, gmin, 
organizacji w konkursie jest 
bezp³atny. 
Zdaniem Krzysztofa Duch -

no wskiego, prezesa fundacji, 
polskie firmy zaczê³y inwesto-
waæ w innowacyjne projekty 
tak¿e w mniejszych miejsco-

woœciach: - Daje siê zauwa¿yæ 
pewien umiarkowany opty-
mizm - twierdzi Duchnowski. 
- Jednak bez rozwi¹zañ syste-
mowych trudno o innowacyj-
n¹ gospodarkê jako ca³oœæ. 
Widaæ elementy pozytywne, 
ale du¿o jeszcze pracy 
przed nami - dodaje. 

Liderzy regionu  
i kraju 

Fundacja przyznaje tytu³y 
w dwóch edycjach: na pozio-
mie regionalnym oraz na po-
ziomie krajowym. 
W ubieg³ych latach konkurs 

cieszy³ siê du¿ym powodze-
niem wœród firm, samorz¹-
dów i organizacji - w sumie 
nades³a³y one blisko 2 tysi¹ce 
zg³oszeñ. 
- Przez ostatnie 3 lata uda³o 

siê zbudowaæ projekt o cha-
rakterze ogólnopolskim, 
a jednoczeœnie „oddolnym” - 
podkreœla Krzysztof Duchno -
wski. 

Za projekt, produkt, 
organizacjê 

Tytu³y w ramach konkursu s¹ 
przyznawane w nastêpuj¹cych 
kategoriach: 

� Innowacyjna firma, 
� Innowacyjny produkt, 
� Innowacyjna us³uga, 
� Innowacyjna gmina, 
� Innowacyjna organizacja, 
� Innowacyjny projekt unij-

ny, 
� Dynamicznie rozwijaj¹ca 

siê firma 
�  oraz w nowej kategorii 

„Wizjoner IT”. 
Nowa kategoria doceniæ ma 

innowacje w systemy informa-
tyczne.  Rozwa¿ane bêd¹ tu ist-
niej¹ce ju¿ rozwi¹zania, jak 
i nowe projekty. 
W ubieg³ych latach zwyciêz-

cami konkursu by³y zarówno 
ma³e firmy, jak i ogólnopolscy 
giganci - ka¿dy w swej kategorii. 
Nagrody przyznawano 

za produkty codziennego u¿yt-
ku - takie, jak pralka 

z Mastercooka czy „Syfrowy 
Magnetowid” z Dialogu, jak 
i za specjalistyczne. Do tych 
ostatnich nale¿y m.in. specjalny 
kombajn z Zabrzañskich Zak³a-
dów Mechanicznych, ultraso-
nograf stworzony w firmie 
ECHO-SON w Lubelskiem, czy 
ultralekki samolot z podkarpac -
kiego Aero-Kros. 
W przypadku przedsiê-

biorstw sprawa jest prosta. 
Czym jednak jest „innowacyjna 
gmina”? Ocena zale¿y przede 
wszystkim od realizowanych in-
westycji, wspierania przedsiê-
biorczoœci, dzia³añ proekolo-
gicznych i jakoœci obs³ugi 
mieszkañców. 

Nagrody tak¿e  
dla dzia³añ obywateli 

O wyró¿nienia i tytu³y mog¹ 
walczyæ te¿ organizacje poza-
rz¹dowe i stowarzyszenia. Tu 
g³ównymi kryteriami oceny bê-
dzie wprowadzanie nowych 
rozwi¹zañ oraz dzia³ania eduka-
cyjne. 
Szczególnie wysoko jury kon-

kursu zamierza nagradzaæ orga-
nizowanie konferencji i publika-
cje wspieraj¹ce przedsiêbior-
czoœæ.                                       (PROM) 

KONKURS  Firmy i œrodowiska stawiaj¹ce na twórcze poszukiwania, startuj¹ po nagrody  

Wizjonerzy poszukiwani
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Co Pañstwo s¹dz¹ 
o finansach naszych 
partii? Nale¿a³o im obci¹æ     

www.pomorska.pl/forum

forum

- Podobno do 1 lipca nale¿y 
wykupiæ skrzynki op³at 
za autostradê. Kto tego nie 
zrobi, zap³aci grzywnê  
3 tysi¹ce  z³otych? - pisze 
Czytelnik z Torunia. 

Czytelnik precyzuje, ¿e cho-
dzi o samochód ciê¿arowy do  
12 ton. 
- Ten, kto od 1 lipca nie op³aci 

przejazdu przez bramkê elek-
troniczn¹ na wytypowanych od-
cinkach dróg krajowych i auto-
strad, rzeczywiœcie zostanie 
ukarany - wyjaœnia Rafa³ Jan-
kowski, zastêpca kujawsko-po-
morskiego wojewódzkiego in-
spektora transportu drogowego. 
- Jest to kara administracyjna 
w wysokoœci trzech tysiêcy z³o-
tych. 

Przypomnijmy, ¿e op³ata 
obowi¹zywaæ bêdzie pojazdy 
o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej (DMC) powy¿ej 3,5 tony oraz 
wszystkie autobusy. W tej kate-
gorii mieszcz¹ siê tak¿e auta 
osobowe z przyczepami, któ-
rych ³¹czna masa przekracza 
w³aœnie 3,5 tony. 
W Kujawsko-Pomorskiem 

bramki elektroniczne ustawiane 
s¹ na dwóch odcinkach dróg 
szybkiego ruchu: S5 (DK nr 5 
i 10) Stryszek - Bia³e B³ota oraz S 
10 (na DK nr 10, tzw. obwodnica 
poligonowa) Nieszawka - 
Czerniewice. 
Jak zapewnia bydgoski od-

dzia³ GDDKiA, do 30 czerwca 
bramownice poboru op³at 
bêd¹ gotowe. 

(M)

PRAWO Na drogach bêd¹ bramki, op³aty i kary 

Nie daj sobie strzeliæ gola! 

Wójtowie z regionu nie 
chc¹ ograniczeñ 
w stawianiu wiatraków. 

Dlatego wypracowali wspól-
ne stanowisko w sprawie pla-
nów marsza³ka, który chce za-
stosowaæ ograniczenia miejsc, 
gdzie farmy mog¹ powstawaæ. 
Zdaniem konwentu wójtów 

gmin wiejskich regionu  zapisy 
owe szkodz¹ rozwojowi woje-
wództwa i poszczególnych 
gmin. 
Domagaj¹ siê tak¿e od w³adz 

regionu modyfikacji opracowañ 
oraz szerszego i obiektywnego 
podejœcia do wykorzystania od-
nawialnych zasobów energii. 

(KAF)

PRAWO Konwent przeciw stanowisku marsza³ka  

Gminy chc¹ farm wiatrowych 


