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Znamy już liderów innowacji
ZACHODNIOPMORSKIE Poznaliśmy regionalnych laureatów czwartej edycji konkursu Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju. Pod koniec stycznia ogłoszone zostaną wyniki ogólnopolskie.
ZACHODNIOPOMORSKIE
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Fundacja Innowacji i Rozwoju, która jest organizatorem konkursu, promuje
tych, którzy w swoim regionie wprowadzają najlepsze i najciekawsze rozwiązania.
W konkursie działania innowacyjne i rozwojowe zgłaszają przedsiębiorcy: firmy
mikro, małe, średnie i duże,
ale też gminy wiejskie,
miejsko-wiejskie i miejskie,
fundacje, stowarzyszenia
oraz inne organizacje i podmioty. W tym roku firmy
walczyły dodatkowo o tytuł
w nowej kategorii: Wizjoner
IT.
Liderów 2011 roku (patrz
obok) poznaliśmy podczas
seminarium z cyklu „Innowacje bliżej nas” zorganizowanym w urzędzie marszałkowskim. Seminarium z
czwartą edycją konkursu złożyło się na corocznie realizowany przez Fundację projekt
„Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju”. Jego głównym
celem jest identyfikowanie i
promowanie działań oraz
inicjatyw innowacyjnych i
rozwojowych.

Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011

Liderom zachodniopomorskim gratulujemy i życzymy, by znaleźli się także w gronie laureatów konkursu na
szczeblu ogólnopolskim.
Seminarium było także
okazją do uzyskania informacji dotyczących sposobu
pozyskiwania dotacji, które
pozwolą sfinansować innowacyjne projekty.
– Konkurs cieszy się wśród
firm, samorządów i organizacji dużym powodzeniem–
podkreśla Krzysztof Duchnowski, prezes Fundacji. –

Przez ostatnie 3 lata udało się
zbudować projekt o charakterze ogólnopolskim, a jednocześnie oddolnym. – Polskie
firmy
zaczęły
inwestować w innowacyjne
projekty także w mniejszych
miejscowościach. Daje się
zauważyć pewien umiarkowany optymizm. Jednak bez
rozwiązań systemowych

trudno o innowacyjną gospodarkę jako całość. Widać
elementy pozytywne, ale
dużo jeszcze pracy przed
nami.
Fundacja przyznaje tytuły
w dwóch edycjach: na poziomie regionalnym oraz
krajowym. Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone 26
stycznia w Warszawie. d

d Innowacyjna firma
– Enterso (firma mikro)
– Najda Consulting (mała)
– Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Gazopol Ltd”
(średnia)
d Innowacyjny produkt
– Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne (mikro)
– Integra Software (mała); za Integra 7.4
– EkoWodrol (średnia) za Ekon – Kolumny odpowietrzająco-napowietrzające, Ekos – Kolumny płucząco-spustowe
d Innowacyjna usługa
– Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński (mikro): za interaktywną wystawę edukacyjną pt. „Akademia Odkrywców”.
– Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”
(średnia): Zarządzanie nieruchomościami, Termomodernizacja
zasobów
d Wizjoner IT
– Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie (średnia)
d Dynamicznie rozwijająca się firma
– TANKWAGON (firma mikro)
– Najda Consulting (mała)
– Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Gazopol Ltd”
(średnia).
d Innowacyjna gmina
-Dębno: gmina wiejsko-miejska
dInnowacyjny projekt unijny – gminy
– Czaplinek – gmina wiejsko-miejska za projekt „W sieci
Cz@plinka”
d Innowacyjna organizacja
– Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
– Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka ZUT w Szczecinie.

(PIT)

Kolejny rekord: Police wyprodukowały jedenastomilionową tonę amoniaku
ZAKŁADY CHEMICZNE Amoniak to jeden z najważniejszych produktów
spółki.
W Policach amoniak produkowany jest nieprzerwanie od ponad 28 lat. W
1984 r. – wówczas uruchomiono pierwszą linię – zakłady produkowały blisko 60
tysięcy ton amoniaku
rocznie. Dziś produkcja jest
kilkakrotnie większa.
W ubiegłym roku policka
spółka wyprodukowała aż
380 tysięcy ton amoniaku.
– Tak dobry wynik był możliwy dzięki poszerzeniu
liczby kontrahentów oraz

wejściu Polic do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów – mówi
Krzysztof Jałosiński, prezes
Zakładów Chemicznych.
W drugiej połowie ubiegłego roku uruchomiono ponownie drugą linię produkcji
amoniaku. Została wyłączona w 2009 roku, nie było
odbiorców.
– Rynek się poprawił i pojawiły się firmy zainteresowane kupowaniem od nas
amoniaku – dodaje prezes. –
Jednym z naszych głównych

odbiorców są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach.
Warto wspomnieć, że w
czasie przestoju instalacja
została zmodernizowana, co
zapewnia jej w tej chwili wyższą wydajność i zmniejsza
zużycie surowca.
Amoniak jest jednym podstawowych surowców do
produkcji nawozów.
Stosowany jest także do
produkcji kwasu azotowego
azotanów, mocznika i sody.

(PIT) Historyczna już tona amoniaku została wyprodukowana w miniony poniedziałek, wieczorem.

Transport
Kierowcy ciężarówek więcej płacą za autostrady we Francji oraz w Czechach
Nie tylko właściciele samochodów
osobowych mają powody do zmartwień z powodu bardzo wysokich cen
paliw.
DKV Euro Service, operator karty paliwowej dla transportu międzynarodowego, informuje o zmianach stawek
opłat drogowych, jakie od nowego
roku obowiązują na francuskich i czeskich drogach. Opłaty te dotyczą pojazdów powyżej 3,5 tony.
We Francji zmiany dotyczą trzech
firm zarządzających autostradami w
systemie TIS PL. W przypadku operatora APRR zmieniają się stawki opłat
drogowych, natomiast sposób naliczania rabatów pozostaje taki sam. U
operatorów SANEF i SAPN rabaty
będą teraz zależne od klasy pojazdu.
Podstawowe stawki opłat pozostają

zaś na tym samym poziomie.
Od 1 stycznia użytkownicy czeskich
dróg też opłacają przejazdy według
nowego taryfikatora. Zmiany dotyczą
wszystkich pojazdów ciężarowych i
autobusów o ciężarze powyżej 3,5 t.
W obu krajach opłaty drogowe
można rozliczać bezgotówkowo za
pośrednictwem operatora kart paliwowych DKV Euro Service. Wystarczy
jednorazowa rejestracja poprzez DKV
w systemie e-myta w Czechach lub
Francji, aby dwa razy w miesiącu
otrzymywać fakturę za przejazdy
płatnymi odcinkami dróg. Dzięki
takim rozliczeniom przewoźnicy
mogą liczyć na dodatkowe rabaty, a
także uzyskać zwrot VAT naliczony z
tytułu opłat drogowych.

(PIT)

Korzystając z usług operatorów kart paliwowych płacimy mniej.

Fot. ZCh Police

Dom Gospodarki w Szczecinie
Aktualne oferty firm niemieckich

Fot. DKV

Niemieckie przedsiębiorstwo z branży
ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pracy poszukuje w
Polsce partnerów celem oferowania
usług planowania, obliczania, dostawy oraz montażu sprzętu służącego do gaszenia pożarów mgłą
wodną (technika gaszenia pod niskim ciśnieniem do 16 barów; pod
średnim ciśnieniem do 40 barów oraz
pod wysokim ciśnieniem do 120
barów). Sprzęt gaśniczy dostosowywany jest do wymagań poszczególnych obiektów.
HdW-RO-A4-1132 (D)
Niemieckie przedsiębiorstwo handlowe z północnych Niemiec specjalizujące się w zakupie i sprzedaży naturalnych kamieni oraz bruku z
kamieni naturalnych takich jak

granit, bazalt, piaskowiec, szarogłaz
poszukuje kontaktów do polskich
sprzedawców kostek brukowych z
różnego rodzaju kamieni naturalnych.
HdW-BA-A7-1139 (D)
W celu realizacji budowy domów jednorodzinnych firma budowlana z Rostoku poszukuje firm podwykonawczych w następujących dziedzinach:
pokrycia dachów, prace ciesielskie,
jastrychy i prace elewacyjne.
HdW-HRO-A7-1137 (D)
W przypadku zainteresowania powyższymi ofertami prosimy o kontakt z
Domem Gospodarki, al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin, tel. 091
486-07-73, faks 091 487-47-44, email: dg@max.pl.

(PIT)

