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Szanowni Państwo
W imieniu Fundacji Innowacji i Rozwoju, która od 2008 roku jest organizatorem konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju”, jest mi niezmiernie miło przedstawić publikację podsumowującą trzecią edycję
konkursu, który odbył się pod koniec 2010r. Od trzech lat, wspólnie z naszymi Partnerami z całego kraju,
obserwujemy trzy główne grupy uczestników, do których zaliczają się : przedsiębiorstwa, gminy, organizacje
pozarządowe oraz inne organizacje otoczenia biznesu. Analizujemy działalność tych podmiotów
i realizowanych przez nie projektów o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Nadal panuje powszechna opinia, że Polska na tle innych państw europejskich, jest krajem mało innowacyjnym,
w którym główny nacisk stawia się na „produkcyjną lub usługową działalność odtworzeniową”, a nie na
kreowanie nowatorskich rozwiązań realizowanych we współpracy z jednostkami badawczo - rozwojowymi.
Z faktami i liczbami dyskutować nie można, a te są dla naszego kraju jednoznacznie niekorzystne. Niemniej
jednak Fundacja Innowacji i Rozwoju w swojej działalności stara się skupiać na identyfikacji tych podmiotów
i projektów, którym mimo niesprzyjających okoliczności udaje się podjąć odpowiednie działania, które w
dłuższym okresie kończą się sukcesem. Nie jest naszym celem zaklinanie rzeczywistości i twierdzenie, że w
Polsce funkcjonują sami liderzy innowacji i rozwoju, aczkolwiek nie zgadzamy się z powszechnie lansowaną
wyłącznie negatywną wizją polskiej gospodarki w dziedzinie nakładów i wsparcia innowacji. Mamy
świadomość, że obraz polskiej innowacyjności widziany przez pryzmat naszego konkursu nie jest pełny.
Jesteśmy jednak przekonani, że zachowując odpowiedni dystans i właściwe proporcje, udało się nam po raz
kolejny zidentyfikować i zaprezentować bardzo ciekawe projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym,
które powstały zarówno w mniejszych, jak i większych ośrodkach życia gospodarczego i społecznego.
Każda z analizowanych grup uczestników w inny sposób realizuje ideę innowacji, ponieważ każda stawia
sobie inne cele. Poziom otrzymywanych zgłoszeń oceniamy jako coraz wyższy, a przede wszystkim
obejmujący coraz szersze sfery bieżącego działania podmiotów i instytucji.
W grupie przedsiębiorstw widać zdecydowany trend, zgodnie, z którym, po okresie wdrażania przez firmy
tzw. „innowacji twardych” np. zakup środków trwałych, obecnie coraz większy nacisk kładzie się na wdrażanie
rozwiązań innowacyjnych o charakterze „innowacji miękkich”, m.in. procesowym (np. zautomatyzowane
wyposażenie do kontroli jakości produkcji), organizacyjnym (np. wdrożenie procesu decentralizacji
podejmowania decyzji o zakupach) oraz marketingowym (np. wprowadzenie sprzedaży produktów lub
usług on-line). Wynika to między innymi z faktu, iż przy zbliżonych kosztach wytwarzania produktów i usług,
przedsiębiorcy poszukują czynnika wyróżniającego ich na tle rynku.
Na uwagę zasługują zmiany w sposobie funkcjonowania gmin, które w dużej mierze związane są z coraz
lepszym wykorzystaniem dostępnych środków unijnych. Poza inwestycjami standardowo realizowanymi
zgodnie z obowiązkami statutowymi gmin, takimi jak modernizacja systemów wodno-kanalizacyjnych
oraz infrastruktury drogowej, jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na
inwestycje w centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, a nawet
tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Działania te w dłuższej perspektywie powodują znaczący
wzrost atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych, którzy coraz chętniej realizują
swoje projekty poza obszarami wielkomiejskimi. Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych nie jest możliwe bez wsparcia trzeciej grupy uczestników realizowanego przez naszą
Fundację konkursu, czyli organizacji, m.in. lokalnych Agencji Rozwoju, stowarzyszeń oraz innych
organizacji otoczenia biznesu. Organizacje te prowadzą aktywną działalność m.in. w obszarze edukacji oraz
podnoszenia kwalifikacji personelu sektora MŚP. Warto podkreślić, iż coraz więcej jest w Polsce ośrodków,
w których widoczny jest efekt „synergii regionalnej”, gdzie prym wiodą podmioty gospodarcze, powiaty,
gminy oraz organizacje otoczenia biznesu działające na danym obszarze.
Wszystkim uczestnikom konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju-2010” dziękujemy za udział i
gratulujemy odwagi i determinacji w szukaniu innowacyjnych rozwiązań oraz ich wdrażaniu. Laureatom
gratulujemy szczególnie – należą bowiem do tej grupy, która czyni to z największym powodzeniem.
Dziękujemy także wszystkim Partnerom, którzy współpracowali i współpracują z nami od kilku lat przy
organizacji konkursu. Państwa udział i pomoc przy projekcie jest dowodem z jednej strony chęci wsparcia
dynamicznej części naszej gospodarki, a z drugiej strony właściwie wpływa na wizerunek Państwa instytucji.
Krzysztof Duchnowski
Prezes Zarządu Fundacji Innowacji i Rozwoju
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Szanowni Państwo
Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Państwu laureatów III edycji konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju”. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju we współpracy
z Bankiem Pekao SA. Jesteśmy dumni, że w 2010 roku Bank Pekao SA mógł przyjąć rolę Mecenasa Konkursu.
Pomagamy szukać najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw z szerokiego grona mikro, małych,
średnich i dużych firm, bo doskonale wiemy, że od ich kondycji zależy pomyślność polskiej gospodarki. Nie
ograniczamy się przy tym tylko do przedsiębiorstw. Nagradzamy także gminy, fundacje, stowarzyszenia i
inne organizacje, ponieważ innowacyjność jest ważna na każdej płaszczyźnie funkcjonowania gospodarki.
W efekcie, wśród nominowanych do tytułu Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju w dziewięciu kategoriach
konkursowych znalazło się kilkadziesiąt podmiotów, reprezentujących zarówno różne formy organizacyjne,
jak i obszary działania. Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce pokazuje najlepszych z najlepszych Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju.
Bank Pekao SA wspiera innowacyjność, wiedząc że jest to dla naszych klientów jedno z kluczowych
narzędzi rozwoju i utrzymania przewagi konkurencyjnej. W październiku 2010 r. Bank podpisał umowy
z renomowanymi europejskimi instytucjami – Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim
Funduszem Inwestycyjnym. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, bowiem
dzięki tym umowom możemy zaoferować naszym klientom tańsze i bardziej dostępne finansowanie na
realizację innowacyjnych projektów.
Cieszę się także, że ogłoszeniu wyników III edycji konkursu, mogła towarzyszyć prezentacja pierwszego
Raportu Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. To unikalne wydawnictwo
w naszym kraju, a o jego wyjątkowej wartości i użyteczności decydują m.in. aktualność prezentowanych
danych, analiza sytuacji obecnej i trendów rozwojowych na poziomie lokalnym, w bezpośrednim otoczeniu
przedsiębiorstwa, a także postawienie w centrum uwagi mikro i małych firm, które stanowią istotną część
polskiej gospodarki.
Gratuluję serdecznie Krajowym Liderom Innowacji i Rozwoju 2010 oraz zwycięzcom edycji regionalnych
konkursu i życzę wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji z działalności.

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
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Szanowni Państwo
BIG InfoMonitor towarzyszy konkursowi „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” od początku jego istnienia.
Cieszymy się, że możemy być Partnerem Merytorycznym tak cennej inicjatywy, która pozwala wyróżnić
tych, którzy wnoszą nowoczesność i postęp do polskiej gospodarki. To dzięki firmom, które cały czas
wprowadzają nowe i innowacyjne produkty i usługi, a także poprawiają i udoskonalają to co już jest w ich
ofercie, cały rynek może sprawniej i efektywniej funkcjonować. Szczególnie pamiętać trzeba o samorządach
i organizacjach pozarządowych, które zostały wyróżnione. Bez ich nowatorskiego i sprawnego działania
przedsiębiorcy, a przede wszystkim polscy obywatele nie mogli by funkcjonować. Ważnym elementem
konkursu jest wyróżnianie firm w poszczególnych regionach. To ważne, że wiele cennych inicjatyw
powstaje w mniejszych ośrodkach. Lokalny rozwój biznesu pomaga podnosić poziom życia oraz zapewnia
rozwój w poszczególnych, także mniejszych regionach. Jest także dowodem na zmniejszanie się różnic
rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami.
Nasza firma stale wspiera firmy w minimalizowaniu ryzyka biznesowego i odzyskiwaniu należności, bo tylko
rzetelni i wiarygodni klienci oraz kontrahenci są w stanie zapewnić rozwój biznesu. Mamy świadomość, że
bez wiedzy, badań i odpowiednich umiejętności nie byłoby innowacyjności i rozwoju. Aby szerzyć wiedzę
na temat możliwości wykorzystania informacji gospodarczej w biznesie, prowadzimy szereg działań
edukacyjnych skierowanych do firm i osób fizycznych. Co trzy miesiące publikujemy raport o zadłużeniu
Polaków InfoDług, a także Raport BIG, który monitoruje nastroje przedsiębiorców. Aby możliwe było
wprowadzanie innowacyjności i standardów w biznesie, niezbędna jest wiedza na temat funkcjonowania
rynku i mechanizmów, którymi rządzi się biznes. Z tego powodu zaangażowaliśmy się wspólnie z Biurem
Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich w projekt z uczelniami wyższymi w całej Polsce. Dzięki
tym działaniom wiedza na temat wymiany informacji gospodarczej trafia do studentów studiów dziennych
i podyplomowych.
Serdecznie gratulujemy Laureatom, a organizatorom życzymy kolejnych równie ciekawych i udanych
edycji konkursu!

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu
BIG InfoMonitor SA
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Szanowni Państwo
Na każdym kroku widać jak w ostatnich latach Polska zmienia się, pięknieje, jak rozwijają się poszczególne
regiony, gminy, miasta… Niemała w tym zasługa środków finansowych z unijnego budżetu, ale przede
wszystkim wynik pracowitości i kreatywności Polaków. Efekty tych dobrych cech i twórczych zachowań
polskich firm i organizacji, jak w soczewce pokazują wyniki Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
2010”. Gratuluję autorom tego Konkursu tj. Zespołowi Pracowników Fundacji Innowacji i Rozwoju, którzy
pokazali nam już po raz trzeci wielki polski potencjał, który tkwi w innowacyjnych przedsiębiorstwach
różnej wielkości i formy prawnej. Dziś nie trzeba już chyba nikogo przekonywać jak wielkie jest znaczenie
innowacji w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.
Takie przekonanie towarzyszyło również instytucjom Unii Europejskiej na etapie tworzenia programów
na lata 2007 – 2013, w tym Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Celem
Programu CIP jest zapewnienie proinnowacyjnym przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do finansowania
zewnętrznego, potrzebnego w rozwoju.
Jesteśmy zaszczyceni, że Krajowy Punkt Kontaktowy tego Programu, może kolejny rok z rzędu pełnić
rolę Partnera Merytorycznego Konkursu. Staramy się dokładać w ten sposób małą cegiełkę w budowie
sprawnych i adekwatnych rynkowo mechanizmów i instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji
finansowych aktywnie wspierających proinnowacyjne firmy. Czynimy to w prześwietnym gronie. Główny
Mecenas Konkursu, Bank Pekao SA to największy pośrednik finansowy Programu CIP w Polsce, zaś wśród
laureatów znalazła się szczecińska Polska Fundacja Przedsiębiorczości, której Prezes już w latach 2004 –
2006 była prekursorem współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach proinnowacyjnych
programów ramowych. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami i doświadczeniem naszego rynku
finansowego - przy ogromnym potencjale i kreatywności polskich przedsiębiorców będziemy w stanie
sukcesywnie poprawiać konkurencyjność polskiej gospodarki.
Korzystając z okazji, pragnę pogratulować sukcesu wszystkim Laureatom Konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju” i życzyć dalszego owocnego budowania Państwa organizacji, w tym innowacyjnych
przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń oraz gmin, postrzegając to jako istotny wkład w rozwój
gospodarczy naszego kraju.

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego
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Opis konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
realizowany jest w ramach działań statutowych
Fundacji Innowacji i Rozwoju. Celem konkursu jest
m.in. identyfikowanie oraz promowanie działań i
inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Udział w konkursie mogą wziąć przedstawiciele
następujących grup: przedsiębiorcy, gminy, organizacje
(m.in. fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty). Każdy
uczestnik konkursu, w zależności od tego, do której
grupy podmiotów należy, mógł wziąć udział w jednej lub
kilku przeznaczonych dla niego kategorii. Przykładowo
Ilość zgłoszeń w poszczególnych edycjach konkursu w latach 2008-2010
gminy rywalizowały w kategoriach „Innowacyjna gmina”
i „Innowacyjny projekt unijny – gmina”, natomiast przedsiębiorcy m.in. w kategoriach „Innowacyjna firma”,
„Innowacyjny produkt” czy „Dynamicznie rozwijająca się firma”. W każdej kategorii wprowadzono podział
na poszczególne podkategorie, np. w kategorii „Innowacyjna firma” występują podkategorie: mikro firma,
mała firma, średnia firma i duża firma. Dzięki takiemu podziałowi ocena podjętych działań dokonywana
była pomiędzy podmiotami o porównywalnym potencjale. Pozwoliło to na obiektywną ocenę podmiotów
o podobnych możliwościach finansowych i organizacyjnych.
Konkurs składa się z dwóch edycji tj. regionalnej (w 16 województwach) oraz ogólnopolskiej.
O tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2010” konkurowali ze sobą uczestnicy w każdym
z województw, a następnie spośród nich wyłonieni zostali „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”.
Kryteria przydziału ocen podzielone były ze względu grupę, do której uczestnik należał oraz kategorię,
w której brał udział.
PRZYKŁAD: Przedsiębiorca zatrudniający 3 osoby, który wystawił do konkursu swój produkt, kwalifikowany
był do Grupy 1 – Przedsiębiorcy w Podkategorii –„Innowacyjny produkt” mikro firma. Przy ocenie zgłoszenia
powyższego kandydata brane były pod uwagę dwa kryteria:
a) wprowadzona innowacja produktowa (maksymalnie 17 punktów)
b) przyznane nagrody/wyróżnienia dotyczące nowego i/lub ulepszonego produktu (maksymalnie 3
punkty).
Wyszczególnione kryteria oceny dla poszczególnych kategorii znajdują się w regulaminie konkursu. Ocena
zgłoszeń dokonana została przez członków Komisji, a wynik uczestnika stanowi średnia arytmetyczna
wyliczana na podstawie ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji oceniających daną
ankietę. Każde zgłoszenie oceniane było przez min. 3 członków Komisji.
Skład komisji oceniającej ankiety uczestników III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”:
- dr Magdalena Rogulska – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, wykładowca akademicki, ekspert
w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- dr Wojciech Burzyński - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Autor wielu publikacji
o innowacjach w ekonomii, aktywny uczestnik sympozjów i konferencji naukowych,
- dr Rafał Kasprzak - Szkoła Główna Handlowa (SGH) - Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Wykorzystania
Funduszy Europejskich, Master in Business Administration,
- Piotr Siłka – ekspert w zakresie samorządu terytorialnego, doktorant Polskiej Akademii Nauk (PAN),
- Piotr Stefaniak - Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Warszawie,
- Marcin Wrona - Pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa
Informacyjnego, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w zakresie funduszy unijnych,
- Wiesław Szozda - Sekretarz Komisji ,ekspert w zakresie rozwiązań inżynieryjnych oraz systemów
zarządzania jakością m.in. ISO TÜV Rheinland Polska,
- Krzysztof Duchnowski - Przewodniczący Komisji, Prezes Fundacji Innowacji i Rozwoju, prekursor
promowania idei „innowacji oddolnej”, finansista, ekspert w zakresie restrukturyzacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, wykłada na uczelniach wyższych, doradca w zakresie rynku energetycznego.
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Kryteria oceny - Firmy MŚP
Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla firm z sektora MŚP w ramach konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju – 2010” wraz z określeniem maksymalnej punktacji możliwej do uzyskania za
poszczególne kryteria.
A - Kategoria „Innowacyjna firma”

Kryteria podlegające ocenie:

B - Kategoria „Innowacyjny produkt”

Kryteria podlegające ocenie:
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C - Kategoria „Innowacyjna usługa”

Kryteria podlegające ocenie:

D - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”

Kryteria podlegające ocenie:

E - Kategoria „Dynamicznie rozwijająca się firma”

Kryteria podlegające ocenie:
1) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2008 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2007,
2) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2009 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2008,
3) wartość zysku netto w roku 2008 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2007,
4) wartość zysku netto w roku 2009 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2008. Podstawą klasyfikacji
będzie średnia arytmetyczna z czterech wyżej wymienionych kryteriów.
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Kryteria oceny - Firmy Duże
Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla dużych firm (zatrudniających ponad 249 osób) w ramach
konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” wraz z określeniem maksymalnej punktacji możliwej
do uzyskania za poszczególne kryteria.
A - Kategoria „Innowacyjna firma”

Kryteria podlegające ocenie:

B - Kategoria „Innowacyjny produkt”

Kryteria podlegające ocenie:
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C - Kategoria „Innowacyjna usługa”

Kryteria podlegające ocenie:

Kryteria oceny - Gminy
Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla gmin w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju – 2010” wraz z określeniem maksymalnej punktacji możliwej do uzyskania za poszczególne
kryteria.

A - Kategoria „Innowacyjna gmina”

Kryteria podlegające ocenie:
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B - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”

Kryteria podlegające ocenie:

Kryteria oceny - Organizacje oraz inne Podmioty

Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla organizacji oraz innych podmiotów w ramach konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” wraz z określeniem maksymalnej punktacji możliwej do
uzyskania za poszczególne kryteria.

A - Kategoria „Innowacyjna organizacja”

Kryteria podlegające ocenie:
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B - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”

Kryteria podlegające ocenie:
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Laureaci Edycji Ogólnopolskiej konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

www.liderzyinnowacji.pl
Warszawa 2011

16.12.2010 r. - ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji - 2010”.
Na galę przybyło ok. 190 osób.

Laureaci konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

W trakcie gali odbyła się debata, podczas której
dyskutowano w jaki sposób można zwiększyć
innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Uczestnicy debaty. Od lewej siedzą: Mariusz Hildebrand, Krzysztof Duchnowski,
Joanna Podgórska, Grzegorz Piwowar, Jerzy Kwieciński. W debacie uczestniczył
również Maciej Szumski.
Joanna Podgórska - Zastępca Dyrektora
Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP

Departamentu

Mariusz Hildebrand – Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A.

Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu Europejskiego Centrum
Przedsiębiorczości sp. z o.o.
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Rozwoju

Maciej Szumski – Prezes Zarządu PLUM sp. z o.o.

Goście przysłuchują się debacie

Alicja Kornasiewicz – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
- Mecenas konkursu w edycji 2010

Krzysztof Duchnowski - Prezes Zarządu Fundacji Innowacji i Rozwoju
- Organizator konkursu

Do zobaczenia na gali w 2011 roku...

Grzegorz Piwowar – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., który zaprezentował
„Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2010”
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KATEGORIA: INNOWACYJNA FIRMA
PODKATEGORIA: MIKRO FIRMA
SILED sp. z o.o.
Benzynowa 19
83-011 Gdańsk
województwo pomorskie
www.siled.pl

SILED sp. z o.o. jest twórcą i producentem innowacyjnego w skali Europy Systemu Inteligentnego
Oświetlenia LED (SILED).
Firma działa od 2009 roku, powstała na bazie wieloletniego doświadczenia na rynku elektronicznym
firmy Techno-Service S.A. przy stałej współpracy z wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej.
System SILED, opracowany z naukowcami Politechniki Gdańskiej służy do tworzenia inteligentnych
systemów oświetlenia miejsc publicznych (place, parkingi, ulice) oraz obiektów budowlanych. Wykorzystanie
sieci bezprzewodowych do sterowania punktami oświetleniowymi umożliwia zarówno zdalne sterowanie
każdym punktem oświetleniowym, jak również automatyczne dostosowanie parametrów oświetlenia do
warunków atmosferycznych, natężenia ruchu i innych czynników. Sieci systemu mogą być wykorzystywane
również do innych zadań takich jak monitoring obiektów, pomiary hałasu, wilgotności, temperatury i
innych parametrów środowiskowych.
Ważnym aspektem systemów inteligentnego oświetlenia opartych na technologii LED jest ich
energooszczędność (70% redukcja zużycia energii) i trwałość wielokrotnie przekraczająca możliwości
obecnie stosowanych źródeł światła.
Firma SILED sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do ciągłego rozwoju organizacyjno-technicznego. Obecnie
realizowany jest projekt stworzenia centrum badawczego oraz wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych
LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemami inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.

Radosław Miodulski, Prezes Zarządu SILED sp. z o.o. – Nasza firma, uczestnicząc
w rozwoju polskiej myśli technicznej, wychodzi naprzeciw potrzebom wdrażania
innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii. Przykładając duża wagę do
szeroko pojętej ochrony środowiska szczególną uwagę przykładamy do promowania
energooszczędności. Stosujemy rozwiązania niespotykane nie tylko w Polsce, ale
także innowacyjne w skali Europy. Tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju” to
dowód na to, że warto stawiać na nowoczesność w biznesie.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA FIRMA
PODKATEGORIA: MAŁA FIRMA
EUROIMPLANT S.A.
Krucza 13
05-900 Rybie
województwo mazowieckie
www.euroimplant.pl

EUROIMPLANT S.A. to oparta na unikalnej wiedzy spółka z branży biotechnologii. Jej działalność obejmuje
projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Celem spółki jest transfer najnowszych odkryć nauki z obszaru biotechnologii w sferę biznesu przy
zachowaniu najwyższych standardów etycznych i profesjonalnego poziomu działania, dostarczanie
najwyższej jakości produktów i usług oraz bezpiecznych rozwiązań z zakresu medycyny regeneracyjnej,
inżynierii tkankowej i toksykologii in vitro.
Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w oparciu o własną kadrę, spośród której 7 osób
ma wyższe wykształcenie biologiczno-medyczne – w tym 3 osoby posiadają stopień doktora nauk
medycznych. Pracownicy firmy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, są
autorami lub współautorami ponad 70 publikacji naukowych. Publikacje w dziedzinie toksykologii in vitro
stały się podstawą prawodawstwa UE w tym zakresie. Wśród unikalnych produktów firmy można wymienić
opatrunki biologicznie czynne - CollHeal zbudowane na bazie kompozytu kolagenowego wzbogaconego
substancjami wspomagającymi proces regeneracyjny, kolagenowe materiały kompozytowe do zastosowań
w kosmetologii - ColldeVide,
Euroderm – produkt do zastosowań klinicznych w leczeniu rozległych oparzeń bazujący na żywych
komórkach skóry, hodowanych trójwymiarowo na bazie rusztowania z kolagenu. Firma jest w trakcie
realizacji poważnych inwestycji prowadzonych przy wsparciu funduszy UE. Należy do nich budowa
Laboratoriów Euroimplant S.A. oraz doposażenie istniejącego Laboratorium w Rybiu i tworzonego Banku
Tkanek.

Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A. - Otrzymane
wyróżnienie to dla nas nie tylko potwierdzenie pozytywnej oceny
rynku co do kierunku naszego rozwoju, ale także motywacja do dalszej
wytężonej pracy. Cały czas pracujemy nad kolejnymi innowacyjnymi
produktami, które mamy nadzieję również zostaną dostrzeżone.
Co ważne, produkty Euroimplant nie pozostają tylko na etapie badań i rozwoju,
ale są poddawane dość wymagającym procesom certyfikacji, co pozwoli na ich
szybkie wprowadzenie do sprzedaży.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA FIRMA
PODKATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA
ICHEM sp. z o.o.
Dostawcza 12
93-231 Łódź
województwo łódzkie
www.ichem.com.pl

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. zajmuje się produkcją i
dystrybucją produktów w branży zdrowej żywności, suplementów diety, leków i preparatów kosmetycznych.
Obecnie firma realizuje szeroko zakrojone projekty inwestycyjne zmierzające do rozwoju produkcji
farmaceutyków, suplementów diety i kosmetyków oraz budowy i rozwoju sieci handlowej w kraju i za
granicą.
Spółka zrealizowała projekt inwestycyjny pt „Zakup wysokowydajnej linii do konfekcjonowania płynnych
suplementów diety” co umożliwiło nowoczesną produkcję na indywidualne zamówienia, wprowadzenie
nowych form konfekcjonowania wyrobów (tzw. Vialsy) oraz świadczenie usług konfekcjonowania
wyrobów dla innych podmiotów. W ramach uruchomienia nowego działu produkcyjnego rozbudowano
laboratorium badawczo-rozwojowe, utworzono system przygotowania receptur produktów oraz system
rejestracji czasu pracy i dostępu do pomieszczeń.
Kolejną inwestycję stanowi projekt pt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji suplementów
diety oraz żywności funkcjonalnej” obejmujący budowę i wyposażenie trzech budynków produkcyjnych
i magazynowych. Projekt ten, według oceny Naczelnej Organizacji Technicznej, dotyczy technologii
innowacyjnej w skali Unii Europejskiej.
Oba przedstawione wyżej projekty były współfinansowane ze środków UE.
Obecnie większa część produkcji firmy jest całkowicie zautomatyzowana i spełnia najwyższe standardy
jakościowe stosowane wcześniej jedynie w przemyśle farmaceutycznym. Ambicją Spółki jest uzyskanie
pozycji lidera na rynku zdrowej żywności i suplementów diety. Aktualnie zakłady ICHEM sp. z o.o. są
najnowocześniejsze w Polsce, zaś po ukończeniu planowanych inwestycji będą najnowocześniejszymi w
Europie.

Jarosław Dereń, Dyrektor Generalny ICHEM sp. z o.o. - Najcenniejszym
kapitałem firmy są nasi pracownicy. Część z nich budowało firmę od podstaw.
Drugim ważnym aspektem rozwoju firmy jest utrzymywanie i ciągły wzrost
potencjału badawczo-rozwojowego. Firma posiada własne laboratoria, w
których prowadzi badania nad nowymi preparatami, jak również prowadzi
rozbudowaną współpracę z wiodącymi jednostkami badawczo-rozwojowymi
w kraju i za granicą.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA FIRMA
PODKATEGORIA: DUŻA FIRMA
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrowni Turów
Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
województwo dolnośląskie
www.elturow.bot.pl
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Turów jest producentem energii
elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego. Firma należy do czołowych wytwórców energii w
Krajowym Systemie Energetycznym.
Elektrownia podejmuje ciągłe prace badawczo-rozwojowe mające na celu wzrost sprawności wytwarzania,
redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawę warunków BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
zminimalizowanie awaryjności. Wyniki tych prac pozwoliły wdrożyć wiele innowacyjnych projektów
inwestycyjnych w samym zakładzie i jego otoczeniu.
Obecnie prowadzone inwestycje to m.in. rekonstrukcja mocy poprzez wyburzenie trzech
wyeksploatowanych bloków energetycznych i zastąpienie ich jednym nowym blokiem wybudowanym
z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, rozszerzenie produkcji energii elektrycznej i
cieplnej z Odnawialnych Źródeł Energii poprzez współspalanie biomasy na pozostałych czterech kotłach
energetycznych, wdrożenie technologii odzysku ciepła i wody odpadowej, ograniczenie emisji hałasu,
odpopielanie i odzysk odpadów.
Zarówno podczas realizacji inwestycji jak również projektów badawczo-rozwojowych zakład korzysta ze
wsparcia funduszy Unii Europejskiej.
Od 2004 roku w Elektrowni Turów funkcjonuje certyfikowany, poczwórnie skojarzony Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy i Bezpieczeństwem Informacji spełniający
wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 i ISO/IEC 27001.
Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku, a po zakończeniu kompleksowej modernizacji w
2005 roku, jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem brunatnym.
Roman Walkowiak, Dyrektor Oddziału Elektrowni Turów - Bardzo sobie cenię,
że w tym prestiżowym konkursie Oddział Elektrownia Turów mimo, że swoją
kandydaturę zgłosił po raz pierwszy, został laureatem w kategorii Innowacyjna
Firma. Misją Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż ekologicznie czystej energii
elektrycznej, stowarzyszonej z nią energii cieplnej i usług systemowych. W branży
energetycznej, także ze względu na wymagania UE, nie da się funkcjonować i
rozwijać bez innowacji. Dotyczy to zarówno technologii wytwarzania energii,
ale także ograniczenia zanieczyszczenia środowiska
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PRODUKT
PODKATEGORIA: MIKRO FIRMA
Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa
“INWEX” sp. z o.o.
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
województwo świętokrzyskie
www.inwex.pl
Nagrodzony produkt:
„Nowe ekologiczne chłodziwa do obróbki metali na bazie związków gemini”
Jednostka Innowacyjno - Wdrożeniowa „INWEX” sp. z o.o. zajmuje się produkcją proekologicznych
preparatów chemicznych dla przemysłu metalowego, górniczego, hutniczego, motoryzacyjnego,
budowlanego i petrochemicznego, opracowanych i opatentowanych przez właściciela firmy Stanisława
Szczepaniaka.
INWEX to lider rynku chemicznego przede wszystkim w branży galwanotechnicznej. Firma specjalizuje
się również w kompleksowej obsłudze zakładów obróbki metali i w obsłudze odlewni oraz zakładów
górnictwa podziemnego. W ofercie firmy znajdują się dodatki do procesów galwanotechnicznych,
chłodziwa do wiórowej i bezwiórowej obróbki metali, trudnopalne ciecze hydrauliczne, preparaty do
mycia, odtłuszczania i trawienia powierzchni, dodatki do paliw, chemia samochodowa i budowlana.
INWEX współpracuje z uznanymi instytucjami naukowymi, którym zleca badania i analizy produktów.
Ponadto firma dysponuje własnym nowoczesnym i w pełni wyposażonym zakładem badawczym,
w którym prowadzi stały nadzór nad jakością wyrobów zgodnie z przyjętą polityką jakości, zapewniając
powtarzalność i bezpieczeństwo oferowanych preparatów.
Nagrodzony produkt - Nowe ekologiczne chłodziwa do obróbki metali na bazie związków gemini to
grupa ekologicznych chłodziw stosowanych w wiórowej i bezwiórowej obróbce metali, w cyrkulacyjnych
układach chłodzących oraz cieczach hydraulicznych, szczególnie tam, gdzie metal ma kontakt z układem
wodnym, glikolowym, poliglikolowym lub olejowym. Nowe chłodziwa są niepieniące i spełniają wymagania
stawiane nowoczesnym cieczom do obróbki powierzchni metali żelaznych i kolorowych w różnorakich
układach chłodniczych, hydraulicznych i innych.
Stanisław Szczepaniak, Prezes Zarządu “INWEX” sp. z o.o. – Firma jako
jedna z niewielu uzyskała status Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej.
Od dnia założenia, produkujemy i wprowadzamy na rynek wysokiej jakości
innowacyjne technologie. Finansujemy i wdrażamy do produkcji wszystkie
opracowane i zgłoszone do Urzędu Patentowego rozwiązania - to 100
opatentowanych wynalazków i ponad 450 projektów racjonalizatorskich
z dziedziny chemii. Optymalne połączenie ekologicznych cech z
doskonałymi właściwościami użytkowymi produktów oraz niską ceną,
a także indywidualne podejście do Klienta poprzez dostosowanie się do
jego potrzeb, pozwoliły nam na szybkie pozyskanie dużego grona stałych Odbiorców, a co za tym idzie na
dynamiczny rozwój firmy.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PRODUKT
PODKATEGORIA: MAŁA FIRMA
FLUID KOOPERACJA sp. z o.o.
Spółdzielcza 9
28-340 Sędziszów
województwo świętokrzyskie
www.fluid.pl

Nagrodzony produkt:
„Termolizacyjny moduł odzysku energii Odnawialnej”
FLUID KOOPERACJA sp. z o.o. obecnie FLUID S.A. jest spółką celową, działającą w celu „wdrożenia
technologii nowatorskiej produkcji biowęgla marki FLUID - paliwa odnawialnego dla energetyki”.
Nagrodzony produkt - „Termolizacyjny moduł odzysku energii Odnawialnej” jest nowatorskim
urządzeniem wytwarzającym w sposób ciągły uszlachetnione odnawialne paliwa stałe o regulowanej
wartości opałowej, „zieloną” energię elektryczną oraz odnawialną energię cieplną z odpadowych
paliw pozyskiwanych z różnych źródeł, takich jak stałe, biodegradowalne pozostałości przemysłu
owocowowarzywnego i spożywczego, osady z oczyszczalni ścieków komunalnych, biodegradowalne
pozostałości po segregacji odpadów komunalnych, biomasa roślinna, w tym również biomasa z uprawy
roślin energetycznych oraz wszelkie stałe biodegradowalne paliwa alternatywne i odpadowe.
W wyniku procesu uszlachetniania powstaje produkt podstawowy biowęgiel marki FLUID, jak również
produkty uboczne - „zielona” energia elektryczna i gorąca woda technologiczna (przekazywana do
systemu ogrzewania miasta) . Stosowany proces technologiczny umożliwia poliprodukcję w cyklu ciągłym
24godz./dobę, siedem dni w tygodniu.
Biowęgiel marki FLUID jest paliwem o wysokiej wartości opałowej, przekraczającej 25MJ/kg, wysokiej
zawartości węgla (>70%), niskiej temperaturze zapłonu (ok. 250°C ), śladowej zawartości siarki, chloru i rtęci
oraz niskiej wilgotności. Paliwo to spełnia wymagania paliwa odnawialnego wg DYREKTYWY PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych. Zastosowanie takiego paliwa w kotłach energetycznych rusztowych, fluidalnych
lub pyłowych nie wymaga kosztownej modernizacji tych kotłów. Jakość biowęgla marki FLUID jest
monitorowana i potwierdzona przez zewnętrzne instytucje badawcze.

Marzena Gładka, Prezes Zarządu FLUID KOOPERACJA sp. z o.o. obecnie
FLUID S.A. - Linia technologiczna Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii
z wszelkiego rodzaju biomas jest nowatorskim rozwiązaniem opartym na
naszym patencie. Podczas waloryzacji następuje uszlachetnienie biomasy,
redukcja wilgoci, siarki chloru i zmniejsza się ciężar. Znacząco wzrasta związany
pierwiastek węgiel. Marka FLUID jest naszym chronionym znakiem towarowym
i firmowym.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PRODUKT
PODKATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA
Syntea S.A.
Nałęczowska 30
20-701 Lublin
województwo lubelskie
www.syntea.pl

Nagrodzony produkt:
„Platforma informatyczna one4all HE”
Syntea S.A. jest grupą kapitałową dostarczającą narzędzia IT (Information Technology) oraz kompetencje w
zakresie wykorzystywania rozwiązań ICT (Information Communication Technology) zarówno organizacjom
działającym na rynku komercyjnym oraz publicznym, jak i użytkownikom indywidualnym.
Nagrodzony produkt - „Platforma informatyczna one4all HE” (Higher Education) jest odpowiedzią na
potrzeby uczelni wyższych w zakresie informatyzacji i efektywnego wspomagania zarządzania uczelnią.
One4all oprócz kompleksowej obsługi procesów zachodzących w wyższej uczelni integruje także
obszary zarządzania komunikacją i workflow, zarządzania projektami oraz zapewnia analizę prowadzonej
działalności.
Zastosowanie platformy one4all umożliwia usystematyzowanie oraz usprawnienie działalności
strategicznej i operacyjnej uczelni, usprawnienie i automatyzację pracy pracowników kwestury,
dziekanatów, komisji rekrutacyjnych itp., wsparcie zarządzania dostępnymi funduszami w najbardziej
efektywny sposób, obniżenie poziomu utrzymywania stanu środków pieniężnych uczelni, uproszczenie
procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszarem kadr i płac, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej
komunikacji pomiędzy członkami organizacji, uproszczenie procedur związanych z obiegiem informacji i
dokumentów, wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie dokumentacji papierowej, wsparcie planowania
i wykorzystania dostępnych zasobów, dostępność informacji w czasie rzeczywistym i wzrost zaufania
studentów, skuteczną optymalizację procesów administracyjnych, możliwość zewnętrznej komunikacji z
systemem z dowolnego miejsca, o każdej porze, zapewnione bezpieczeństwo danych.

Piotr Fałek, Prezes Zarządu Syntea S.A. - Uczelnie, coraz częściej podobnie jak
firmy, wprowadzają innowacje, aby usprawnić swoją działalność, rozwijać się i
zwiększać konkurencyjność. Szerokim zainteresowaniem cieszą się rozwiązania
w zakresie informatyzacji. Platforma one4all HE może więc pomóc polskim
uczelniom w bardziej efektywnym zarządzaniu, osiąganiu sukcesów i skupieniu
się głównie na wzmacnianiu swojej pozycji w działalności badawczo-naukowej.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PRODUKT
PODKATEGORIA: MAŁA FIRMA
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
3 Maja 89
41-800 Zabrze
województwo śląskie
www.zzm.com.pl

Nagrodzony produkt:
„Kombajn ścianowy typu KSW 1500EU z elektrycznym napędem posuwu”
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. specjalizują się w produkcji maszyn i urządzeń, świadczeniu
usług i wynajmie maszyn dla górnictwa. W ofercie ZZM S.A. znajdują się kombajny ścianowe, organy
urabiające do kombajnów ścianowych i chodnikowych, uchwyty nożowe do organów urabiających
dostosowane do różnych typów noży i warunków górniczo-geologicznych, filtry do układów zraszania stosowane w układach zraszania kombajnów ścianowych do wstępnego i dokładnego oczyszczania wody.
Zakłady oferują dzierżawę kombajnów i ich podzespołów wraz z całodobowym serwisem.
Ponadto ZZM S.A. wykonują usługi obróbki cieplno-chemicznej oraz obróbki mechanicznej detali
mało-, średnio- i wielkogabarytowych, w szczególności kół zębatych i kadłubów o bardzo dużym stopniu
skomplikowania.
Nagrodzony produkt - „Kombajn ścianowy typu KSW 1500EU z elektrycznym napędem posuwu” jest
całkowicie nowym projektem maszyny górniczej, opartym na założeniach uzyskania wysokiej wydajności
pracy, bezpieczeństwa i komfortu obsługi. W konstrukcji kombajnu zastosowano najlepsze i unikatowe
rozwiązania na rynku maszyn górniczych. Dlatego też kombajn KSW-1500EU stanowi innowację na skalę
światową. Jest on przeznaczony do dwukierunkowego urabiania i ładowania urobku w wyrobiskach
ścianowych. Kombajn przewyższa inne maszyny w swojej klasie pod względem zakresu wysokości
urabiania oraz większej maksymalnej zainstalowanej mocy. KSW-1500EU jest wyposażony w innowacyjny
układ zraszania wodno-powietrzny AWASS, który zmniejsza zużycie wody, obniża zapylenie w ścianie oraz
zapobiega powstawaniu zapłonu i wybuchu metanu podczas eksploatacji węgla.

Andrzej Meder, Prezes Zarządu – Od wielu lat Zabrzańskie Zakłady
Mechaniczne S.A. stawiają na rozwój techniki i innowacyjnych
rozwiązań technologicznych, które skutecznie konkurują na rynkach
międzynarodowych. Projekty finansowane są częściowo ze środków
własnych. Przykładem tego typu projektów są kombajny nowej
generacji. W 2010 r. podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości na projekt z działań 1.4 i 4.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na badania i rozwój nowoczesnych technologii
i ich wdrożenie.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA USŁUGA
PODKATEGORIA: MIKRO FIRMA
Vercom sp. z o.o.
Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88
61-131 Poznań
województwo wielkopolskie
www.redlink.pl

Vercom sp. z o.o. jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań oraz usług z zakresu IT. Firma zajmuje się
projektowaniem i tworzeniem oprogramowania, a także zaawansowanych aplikacji internetowych, które
tworzone są w oparciu o model SaaS (oprogramowanie jako usługa). Misją firmy jest zapewnienie Klientom
najwyższego poziomu usług i pełnego wsparcia w zakresie wyboru systemów informatycznych i kierunku
ich rozwoju. Działalność firmy skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu.
Nagrodzona usługa: „Platforma Komunikacyjna REDlink” to zaawansowane narzędzie marketingu
bezpośredniego, oferujące wielokanałową komunikację via e-mail, faks, SMS oraz voice za pośrednictwem
indywidualnego konta obsługi klienta dostępnego w przeglądarce internetowej. Platforma REDlink jest
innowacyjną usługą działającą w modelu SaaS, przy pomocy której można przygotować i wysłać przekaz
marketingowy lub informacyjny, a następnie uzyskać szczegółową analizę efektywności skuteczności.
Usługa ta jako jedyna w Europie umożliwia komunikację bezpośrednio z Klientami przy pomocy czterech
uzupełniających się kanałów komunikacji.
Usługa jest w stanie kompleksowo obsługiwać komunikację firmy z jej Klientami. Może być stosowana
do celów marketingowych, informacyjnych, windykacyjnych. Dzięki elastyczności usługi możliwe jest
stworzenie niemal dowolnego rozwiązania w systemie Klienta np. system monitoringu serwerów, system
automatycznego rozsyłania faktur i zamówień, generowanie komunikatów windykacyjnych itp.
Wdrożenie usługi REDlink uzyskało wsparcie funduszy UE w ramach „Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”.

Adam Lewkowicz, Prezes Zarządu Vercom sp. z o.o. - Jako pierwsi w Polsce
zebraliśmy w jednym miejscu najbardziej skuteczne i uzupełniające się kanały
komunikacyjne. Każdy z naszych Klientów ma zapewnioną opiekę osobistego
doradcy, który chętnie podzieli się zdobytą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
Pomoże wybrać najlepsze rozwiązania i przeprowadzić efektywną wysyłkę
wiadomości. Gwarantujemy wygodną i efektywną obsługę oraz wsparcie.
Tomasz Pakulski, product manager Platformy Komunikacyjnej REDlink:
To, co wyróżniło REDlink to jego uniwersalność i wielowymiarowość - aspekty
doceniane najbardziej przez Klientów. Z jednej strony na uwagę zasługuje możliwość personalizacji
kampanii, z drugiej szerokie spektrum działania począwszy od kampanii mailowych, smsowych i faksowych,
skończywszy na niezwykle efektywnych wiadomościach głosowych kierowanych na telefony odbiorców. Nie
sposób zapomnieć o możliwości wynajmu baz danych wg dowolnie określonych kryteriów – właśnie ten
aspekt gwarantuje, że kampania zawsze trafi do właściwego odbiorcy.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA USŁUGA
PODKATEGORIA: MAŁA FIRMA
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych
Pro Novum Sp. z o.o.
Wróbli 38
40-534 Katowice
województwo śląskie
www.pronovum.pl
Nagrodzona usługa:
„LM Serwis PRO - systemowe podejście do diagnostyki eksploatacyjnej i remontowej urządzeń
energetycznych”
Pro Novum Sp. z o.o. wykonuje badania i oceny stanu technicznego cieplno-mechanicznych urządzeń
elektrowni, służące do prognozowania trwałości, optymalizowania warunków eksploatacji i strategii
remontowych oraz przeprowadzania ich modernizacji w celu przedłużania czasu eksploatacji i zapewnienia
bezpieczeństwa pracy.
Nagrodzona usługa „LM Serwis PRO” umożliwia wykonywanie diagnostyki on-line w zdalnym trybie
integrując wiedzę z badań diagnostycznych wykonywanych podczas postojów (remontów urządzeń)
z wiedzą uzyskiwaną na podstawie analizy wybranych parametrów pracy i zdarzeń eksploatacyjnych.
Pozyskiwanie informacji i ich przetwarzanie odbywa się w znacznym stopniu automatycznie. Systemowo
rejestrowana jest historia eksploatacji urządzenia, która może by ważną częścią wiedzy korporacyjnej
W najnowszych wersjach LM Serwis PRO analizie podlegają zarówno cieplnomechaniczne jak i fizykochemiczne parametry pracy urządzenia.
Istotą innowacyjności projektu jest szereg czynników spośród których do najważniejszych należy zaliczyć
diagnozowanie aktualnego stanu technicznego urządzeń elektrowni w zdalnym trybie na podstawie
cieplno-mechanicznych i chemicznych parametrów ich pracy w oparciu o autorskie algorytmy firmy
Pro Novum. Takie podejście stwarza nowe możliwości w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym
elektrowni zwłaszcza planowania remontów i zapewnienia bezpieczeństwa pracy długoeksploatowanych
urządzeń.

Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług
Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o. - Niezwykle ważnym
elementem działań Pro Novum jest ciągłe podnoszenie naszych
umiejętności, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług,
doskonalenie metod diagnostycznych i analitycznych oraz
wprowadzanie do praktyki najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
W ramach wewnętrznych projektów badawczo - rozwojowych
Zespoły badawcze tworzone przez naszych Specjalistów opracowują
innowacyjne rozwiązania problemów naszych Klientów.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA USŁUGA
PODKATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
Mickiewicza 95F
15-257 Białystok
województwo podlaskie
www.aps.pl

Nagrodzona usługa:
„Mikroprocesorowe Systemy Sterowania i nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków”
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. oferuje kompleksowe usługi z automatyki przemysłowej.
Zaliczana jest do grupy najbardziej prężnych przedsiębiorstw w rejonie Polski północnowschodniej. Firma
istnieje od roku 1994, powstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A.. Od 2008 roku
Spółka notowana jest na rynku NewConnect.
Zakres działalności Spółki to: projektowanie, wykonawstwo, remonty, serwis i eksploatacja układów
automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych,
sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. Do oferty APS SA należy również zaliczyć produkcję
rozdzielnic, szaf sterowniczych, a także prefabrykatów takich jak: pulpity, stojaki, tablice AKPiA.
Firma APS S.A. świadczy usługi z dziedziny AKPiA, sterowań elektrycznych oraz komputerowych systemów
sterowania i nadzoru w różnych dziedzinach przemysłu: energetyce zawodowej, ciepłownictwie, w
oczyszczalniach ścieków, wodociągach, przemyśle spożywczym, układach wentylacji i klimatyzacji
budynków. Jesteśmy pomocni wszędzie tam, gdzie automatyzacja może przynieść efekty ekonomiczne i
jakościowe Inwestorowi oraz zminimalizować wpływ procesu technologicznego na środowisko naturalne.
Nagrodzona usługa „Mikroprocesorowe systemy sterowania i nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków”
to systemy jednoznacznie ukierunkowane na usprawnienie i zoptymalizowanie pracy oczyszczalni
ścieków. Dokonują akwizycji, przetwarzania i archiwizacji danych o pracy i stanie poszczególnych urządzeń,
wartości mierzonych parametrów oraz sterują urządzeniami na obiekcie. Poprzez swoją elastyczność są
możliwe do zastosowania w różnych procesach technologicznych panujących na oczyszczalniach. Jest to
oferta kompleksowa, od projektu po serwis, obejmuje całość prac związanych z obiektem i systemami
zarządzającymi pracą oczyszczalni.

mgr inż. Bogusław Łącki, Prezes Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie
S.A. - Oferowane przez APS i instalowane na obiektach systemy sterowania
i nadzoru są narzędziem służącym do uzyskiwania jak najlepszych efektów
w oczyszczaniu ścieków. Przy realizacji każdej inwestycji systemy te są
dostosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, a także do
konkretnych uwarunkowań, wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą
obiektów. Dzięki temu każdorazowo są to produkty unikalne - jednorazowe,
dostosowane do zastosowanej technologii, specyfiki odbiorcy i jego
środowiska pracy.

30

KATEGORIA: INNOWACYJNA USŁUGA
PODKATEGORIA: DUŻA FIRMA
Energomontaż-Południe S.A.
Mickiewicza 15
40-951 Katowice
województwo śląskie
www.energomontaz.pl

Nagrodzona usługa:
„Specjalistyczne kompleksowe usługi montażowe części ciśnieniowych nadkrytycznych kotłów
energetycznych”
Energomontaż-Południe S.A. działa już od blisko 59 lat na polskim i światowym rynku budownictwa
energetycznego oraz przemysłowego. Wiodącą działalnością firmy są usługi w zakresie montażu,
modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Podstawową
działalność uzupełniają projekty deweloperskie, usługi specjalistycznych ośrodków oraz produkcja
spawanych konstrukcji stalowych.
Nagrodzona usługa „Specjalistyczne kompleksowe usługi montażowe części ciśnieniowych
nadkrytycznych kotłów energetycznych” polega na instalowaniu ciśnieniowych elementów kotła na
nowo budowanych blokach energetycznych.
Usługa obejmuje opracowanie technologii łączenia materiałów, z których wykonane są elementy,
planowanie procesu montażowego czyli logistyczne i technologiczne plany wykonania poszczególnych
etapów instalacji, wykonanie prac montażowych obejmujących przygotowanie elementów do spawania,
transport pionowy w konstrukcji nośnej kotła, montaż finalny (końcowe spawanie poszczególnych
elementów), badania jakości wykonanych połączeń oraz przeprowadzenie ruchów próbnych i testów
instalacji.
Kotły na parametry nadkrytyczne stanowią, wg opinii specjalistów, przyszłość energetyki opartej na
węglu. Oprócz wyższej wydajności kotły takie spełniają wysokie wymagania dyrektyw UE dotyczących
emisji szkodliwych gazów. Obecnie w Polsce trwa strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego proces
wymiany starych kotłów, nieprzystosowanych do obecnych wymagań.

Jacek Fydrych, Wiceprezes Zarządu Energomontaż-Południe S.A. - Opierając się
na tradycji i zdobytym doświadczeniu, Spółka stale rozwija technologie montażu
współpracując z renomowanymi partnerami. O pozycji firmy na rynku świadczy
ponad 200 obiektów energetycznych zrealizowanych w kraju i na świecie o łącznej
mocy ponad 15.000 MW. Na swojej liście referencyjnej firma ma obiekty zrealizowane
w 28 krajach świata.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY – PRZEDSIĘBIORCA
PODKATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA
HartMet sp. z o.o.
Kozienicka 97
26-600 Radom
województwo mazowieckie
www.hartmet.pl

Nagrodzony projekt:
„Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie nowych usług i systemu paletyzacji”
Firma HartMet sp. z o.o. powstała w 2002 roku, świadczy usługi w zakresie tłocznictwa, usług
narzędziowych oraz obróbki cieplnej. HartMet sp. z o.o. dostarcza swe wyroby na rynek krajowy, europejski
jak również na rynki pozaeuropejskie np. rynek Stanów Zjednoczonych. Jest dostawcą dla przemysłu
elektromechanicznego, metalowego oraz dla przemysłu zbrojeniowego.
W trakcie swojej działalności firma wdrażała szereg innowacyjnych procesów, wyrobów i technologii,
finansowanych głównie z funduszy Unii Europejskiej (6 projektów). Efektami działalności innowacyjnej
jest posiadanie przez firmę specjalistycznego i nowoczesnego parku maszynowego renomowanych firm
światowych oraz wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i techniczno – inżynierskiej, a jakość produktów
finalnych zagwarantowana jest również poprzez staranny dobór dostawców.
Nagrodzony projekt „Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie nowych usług i systemu
paletyzacji” obejmował szereg inwestycji prowadzących do wdrożenia nowych technologii i poszerzenia
oferty firmy o nowe produkty i usługi. W ramach projektu wdrożono technologie elektroerozyjnej obróbki
metali, co umożliwiło firmie bardzo precyzyjne wykonywanie cięć i wykańczanie powierzchni ciętych, jak
również wycinanie skomplikowanych kształtów oraz uruchomiono stację pomiarowo-ustawczą systemu
EROWA PreSet 3D, która jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali kraju.
Dokonane modernizacje pozwoliły wdrożyć nowe produkty i usługi, wśród których można wymienić zamki
do spadochronów cywilnych i wojskowych (jedyny wykonawca w Polsce), przekładnie kierownicze do
samochodów, formy ciśnieniowe i odlewnicze do metalu oraz formy wtryskowe do tworzyw sztucznych,
matryce i wykrojniki, jak również usługę cięcia i wycinania drutem.

Włodzimierz Chojnacki, Prezes HartMet sp. z o.o. - Firma HartMet budowała
swą pozycję konkurencyjną w oparciu o jakość świadczonych usług
współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi m.in. z AGH w Krakowie.
W strategii firmy główny nacisk położono na innowacje i możliwość
wykorzystywania nowoczesnych: technologii produkcji, metod zarządzania,
kanałów dystrybucyjnych, posiadania certyfikatów jakości, własnych
rozwiązań technologicznych oraz dbania o środowisko naturalne. Wdrażanie
innowacji możliwe jest dzięki dużemu zaangażowaniu naszych pracowników.
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KATEGORIA: DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA
PODKATEGORIA: MIKRO FIRMA
NeoStrain sp. z o.o.
Lipowa 3
30-702 Kraków
województwo małopolskie
www.neostrain.pl

NeoStrain sp. z o.o. jest firmą inżynierską zajmującą się projektowaniem, produkcją oraz wdrażaniem
zaawansowanych systemów pomiarowych przeznaczonych do ciągłego monitorowania konstrukcji
budowlanych, warunków środowiskowych oraz procesów przemysłowych.
Mimo niedługiej historii spółka jest w Polsce liderem w swoim segmencie ale chyba największym
osiągnięciem jest realizacja największego systemu technicznego monitoringu konstrukcji na świecie. Jest
to możliwe dzięki posiadaniu unikalnego kapitału wiedzy – firma opiera się na pracownikach naukowych
czołowych polskich uczelni technicznych.
W ofercie firmy znajdują się m.in. systemy do monitorowania konstrukcji budowlanych (hale targowe,
widowiskowe i sportowe, galerie, sklepy, magazyny, parki wodne, centra logistyczne, a także obiekty
mostowe, drogowe oraz duże obiekty inżynierskie itp.), które pozwalają na pomiar wielu wielkości
fizycznych związanych z pracą konstrukcji tj. np. odkształceń, przemieszczeń elementów konstrukcji
względem siebie, zmiany rozwartości rys, zmiany kąta przechyłu dowolnego elementu konstrukcji,
osiadania podpór itp. Podobne systemy wykorzystywane mogą być w obiektach zabytkowych (np. do
pomiaru szerokości rozwarcia rys, osiadania budowli, kąta przechyłu).
Ostatnio w ofercie firmy znalazło się nowe urządzenie – śniegomierz, przyrząd do szacowania obciążenia
śniegiem połaci dachowych, który pozwala w łatwy i szybki sposób oszacować ciężar śniegu zalegającego
na połaci dachowej i dzięki temu w sposób świadomy podejmować decyzję o ewentualnej konieczności
odśnieżania

Grzegorz Bednarski, Prezes Zarządu NeoStrain sp. z o.o. - Chcemy być
jedną z najbardziej innowacyjnych firm kreujących światowe standardy
w dziedzinie monitoringu konstrukcji, ale także firmą innowacyjną
organizacyjnie. Stale poszerzamy naszą ofertę w szczególności w zakresie
najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie systemów i technologii
pomiarowych dla budownictwa. Oznacza to, że ciągle inwestujemy w
badania i rozwój własnych technologii pomiarowych, opracowanie nowych
produktów i usług. Często są to unikalne rozwiązania w skali światowej.
Dzięki temu możemy się dynamicznie rozwijać.
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KATEGORIA: DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA
PODKATEGORIA: MAŁA FIRMA
GoAdvisers S.A.
Kościuszki 43/7
40-048 Katowice
województwo śląskie
www.goadvisers.com

GoAdvisers S.A. świadczy usługi doradztwa finansowego, koordynuje projekty kupna i sprzedaży
przedsiębiorstw, fuzji podmiotów gospodarczych (M&A), pozyskania kapitału z rynku giełdowego
– głównie NewConnect oraz specjalizuje się w inwestycjach Venture Capital. GoAdvisers S.A. opracowuje
również biznes plany, memoranda, dokumenty informacyjne oraz prospekty emisyjne.
Ugruntowana renoma oraz rozpoznawalność spółki w branży podparta jest ponad 20-letnim
doświadczeniem we współpracy z instytucjami finansowymi m.in. bankami, funduszami inwestycyjnymi
oraz korzystaniem z najskuteczniejszych metod wyceny i analizy. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce
została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect. Według rankingu magazynu Forbes,
który ukazał się w grudniu 2010 r. GoAdvisers S.A. zajął 6 miejsce spośród 77 Autoryzowanych Doradców.
GoAdvisers S.A. od maja 2009 roku notowany jest na rynku NewConnect. Strategia rozwoju spółki
zakłada zintensyfikowanie obecności grupy na obecnie funkcjonujących obszarach rynku kapitałowego.
Następstwem tych działań jest m.in. przystąpienie GoAdvisers SA w 2010 roku do Giełdowego Domu
Maklerskiego.
Łączna wartość projektów, w których uczestniczyła spółka, w tym również projektów unijnych, wynosi 800
mln euro.

Bartosz Zalewski, Wiceprezes Zarządu GoAdvisers S.A. - Realizując
usługi z zakresu korporacyjnego doradztwa finansowego zmierzamy
ku maksymalizacji korzyści jakie mogą odnieść nasi Klienci. Rozwijamy
się dynamicznie, niezmiennie ciesząc się uznaniem klientów oraz
niezależnych instytucji. Przyznany nam tytuł Dynamicznie Rozwijającej
się Firmy jest dużym wyróżnieniem. Konkurs sygnowany jest patronatem
ważnych instytucji państwowych, co dodatkowo podkreśla jego prestiż
i mobilizuje nas do dalszego rozwoju działalności.
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KATEGORIA: DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA
PODKATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA
Bovis Lend Lease sp. z o.o.
Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
województwo mazowieckie
www.bovislendlease.com

Bovis Lend Lease należy do światowej czołówki dostawców usług budowlanych i zarządzających,
działającym w ponad 30 krajach. Początki firmy sięgają 1885 roku. Obecnie jest częścią grupy kapitałowej
Lend Lease – wiodącego menedżera funduszy inwestycyjnych oraz jednego z największych inwestorów
nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W Polsce, Bovis Lend Lease jest obecny od 1991
roku i oferuje kompleksową współpracę przy przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, a także usługi
konsultacyjne w zakresie uzyskania certyfikatu LEED/BREAM dla prowadzonych przez siebie inwestycji.
Dotychczas firma zrealizowała przeszło 80 inwestycji przemysłowych i komercyjnych, o łącznej wartości
przekraczającej 2,65 miliarda Euro. Wśród naszych klientów znajdują się m.in.: Apsys, BP, British Gypsum
(obecnie Saint Gobain), Cadbury, Cargill, CRH, Electrolux, Globe Trade Centre, Husqvarna, IBM, LG
Electronics, Karimpol, Mondi Packaging, Neinver, Nestle, Parkridge CE Retail, PepsiCo, Philip Morris,
Pilkington, Roche, Stora Enso. W ramach oferowanych usług, Bovis Lend Lease może pełnić obowiązki
Generalnego Wykonawcy ‘Open-Book’, Projektanta oraz Zarządzającego Projektem (wraz z funkcjami
Kierownika Budowy oraz Inspektorów Nadzoru).
Firma zapewnia:
- kompleksowe zarządzanie inwestycją (strategiczne i operacyjne) - od przygotowania Projektu koncepcyjnego do
uzyskania pozwolenia na eksploatację (także przez okres gwarancyjny),
- przejęcie ryzyk związanych z budową oraz odpowiedzialności za podwykonawców jako
tzw. Single point of contact,
- pełną kontrolę inwestora nad realizacją projektu – Open-Book,
- optymalne rozwiązania projektowe, w oparciu o analizę ryzyk związanych z inwestycją oraz warsztaty value
engineering, gdzie wszelkie pojawiające się oszczędności stają się udziałem Klienta,
- możliwość wcześniejszego zakończenia Inwestycji, dzięki podziałowi całości prac budowlanych na pakiety
(mniejsze zakresy robót),
- większą elastyczność wprowadzania zmian, nawet po rozpoczęciu prac budowlanych.

Zdrowie i bezpieczeństwo dla ludzi pracujących na budowach jest dla Bovis Lend Lease wartością nadrzędną.

Tadeusz Blecha, Dyrektor Naczelny Bovis Lend Lease sp. z o.o. - Indywidualny
styl zarządzania, łączący znajomość warunków i wymagań rynku lokalnego z
międzynarodową wiedzą, doświadczeniem i praktyką pozwala na realizowanie
projektów w zakładanym terminie, zgodnie z budżetem oraz w oczekiwanej jakości,
dzięki czemu jesteśmy idealnym partnerem w realizacji dużych i skomplikowanych
projektów.
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INNOWACYJNA GMINA
PODKATEGORIA: GMINA WIEJSKA
Urząd Gminy w Wielkiej Wsi
Wesoła 48
32-089 Wielka Wieś
województwo małopolskie
www.wielka-wies.pl

Gmina Wielka Wieś położona jest w województwie małopolskim, w odległości około 15 km od centrum
Krakowa, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina Wielka Wieś to gmina o charakterze
podmiejskim. Obszar gminy jest jednym z najciekawszych i urokliwych terenów w otoczeniu Krakowa.
Położenie w rejonie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, piękne dolinki jurajskie, liczne wapienne formy
skalne o oryginalnych kształtach, jaskinie oraz bujna roślinność decydują o jej atrakcyjności krajoznawczej i
turystycznej. Z drugiej strony widoczny jest wzrost zainteresowania terenami inwestycyjnymi sąsiadującymi
z budowaną północną obwodnicą Krakowa.
Projekty inwestycyjne w gminie to m.in.:
· Rozbudowywana sieć hot spotów, dzięki, którym można korzystać z darmowego Internetu,
· Budowa przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi, gimnazjum w Modlnicy, budynku komunalnego dla
potrzeb sportowo-rekreacyjnych Giebułtowa,
· Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi, Modlnicy i Tomaszowicach,
· Budowa sieci wodociągowych, monitoring i zdalne sterowanie obiektów wodociągowych
oraz przepompowni ścieków, dzięki któremu możliwe jest szybkie zlokalizowanie miejsca awarii sieci
co umożliwia szybką naprawę oraz może zapobiegać przerwom w dostawach wody,
· Montaż monitoringu na terenach i obiektach użyteczności publicznej,
· Oczyszczenie stawu w Czajowicach,
· Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Beble,
· Remont dróg, budowa chodników,
· Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie,
· Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka,
· Wdrażany system elektronicznej informacji przestrzennej,
· Elektroniczny obieg dokumentów.

Tadeusz Wojtowicz, wójt gminy - Gmina dba o swój rozwój i corocznie
wykonuje wiele inwestycji mających na celu unowocześnienie
infrastruktury, poprawienie komfortu życia mieszkańców
i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Chcemy aby
nasza gmina była zarówno przyjazna dla obecnych mieszkańców
i przedsiębiorstw, jak i zachęcała do inwestowania na jej terenie.
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INNOWACYJNA GMINA
PODKATEGORIA: GMINA MIEJSKO - WIEJSKA
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
3 Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
województwo mazowieckie
www.gorakalwaria.pl

Gmina Góra Kalwaria położona jest około 30 km na południe od Warszawy w powiecie piaseczyńskim, na
skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód. To położenie sprawia, że Góra
Kalwaria jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.
Urokliwe ruiny średniowiecznego zamku w Czersku, jak również pełne zieleni tereny doliny Wisły przyciągają
turystów i letników.
Władze gminy starają się wykorzystać te atuty wdrażając wiele projektów inwestycyjnych, których celem
jest modernizacja infrastruktury, poprawa życia mieszkańców, tworzenie terenów pod inwestycje i
zabudowę mieszkalną jak również ochrona środowiska naturalnego.
Wśród dokonanych ostatnio inwestycji można wymienić przebudowę dróg, rozbudowę kanalizacji, budowę
oczyszczalni ścieków, remont zamku w Czersku, budowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i nowoczesnej
Przychodni Zdrowia, reaktywację linii kolejowej do Warszawy, budowę nowych stacji uzdatniania wody
i wiele innych projektów. Ważne miejsce w planach gminy zajmuje rozwój szkolnictwa, komputeryzacja
administracji, realizacja powszechnego dostępu do Internetu i aktywizacja osób bezrobotnych.
Gmina Góra Kalwaria stwarza dogodne warunki dla inwestorów zewnętrznych. Do chwili obecnej
przygotowano 58 procedur planistycznych obejmujących obszar 46,5% całej powierzchni gminy. Na
terenie gminy obowiązują obniżone stawki podatkowe dla przedsiębiorców. W 2009 roku gmina po raz
czwarty uzyskała certyfikat jakości Gmina FAIR PLAY.
Projekty realizowane przez władze gminy korzystają z wsparcia funduszy UE. W latach 2007-2010 poziom
wykorzystania środków unijnych wynosił 8 490 849 zł.

Dariusz Zieliński, Burmistrz - Tytuł Krajowego Lidera Innowacji
i Rozwoju to osiągnięcie, które promuje nowoczesny wizerunek
miasta i gminy oraz buduje opinię o przyjazności dla mieszkańców
i przedsiębiorców. Góra Kalwaria to nie tylko miejska perła
architektury, nie tylko zamek w Czersku i region sadowniczy, to
także dobre miejsce do życia i inwestowania.
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INNOWACYJNA GMINA
PODKATEGORIA: GMINA MIEJSKA
Urząd Miasta Nowy Sącz
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
województwo małopolskie
www.nowysacz.pl

Miasto Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu leżącym w województwie małopolskim.
W Nowym Sączu, zwłaszcza w ostatnich latach, zrealizowano szereg inwestycji w infrastrukturę,
spośród których można wymienić modernizację ulicy Prażmowskiego, rewaloryzację zabytkowego
układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki, przebudowę i modernizację historycznych placówek
oświatowych na Starym Mieście jako wspólna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, przebudowę,
modernizację i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury i wiele innych.
W okresie ostatnich 3 lat Miasto Nowy Sącz za pośrednictwem Spółki Sądeckie Wodociągi realizowało
projekt ukierunkowany na wdrożenie monitoringu systemu wodociągowego, którego celem było
zmniejszenie strat wody oraz skrócenie czasu likwidacji awarii. Obecnie Spółka Sądeckie Wodociągi realizuje
dofinansowany z funduszy UE projekt budowy 171 km sieci kanalizacyjnej, 70 km sieci wodociągowej oraz
modernizację niektórych odcinków tych sieci.
Urząd Miasta realizuje szereg zadań mających na celi wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Wśród nich
można wymienić wyodrębnienie w strukturze Urzędu Miasta komórki realizującej wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości, stworzenie bazy przedsiębiorców i udostępnienie jej w serwisie internetowym Miasta,
usprawniono obsługę „jednego okienka” poprzez umożliwienie składania w Urzędzie Miasta dokumentów
przeznaczonych dla Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego. Władze miasta realizują również wiele
programów edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych promujących przedsiębiorczość.

Ryszard Nowak, Prezydent Nowego Sącza - Budujemy markę
Nowego Sącza posługując się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy
i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów wpisujemy właśnie najpierw
mieszkańców, potem położenie – dogodny punkt do kontaktów
z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców
i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną
i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko
naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, sądeczan
oraz gości.
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INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY - GMINA
PODKATEGORIA: GMINA WIEJSKA
Urząd Gminy Terespol
Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
województwo lubelskie
www.terespol.ug.gov.pl

Nagrodzony projekt:
„Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu
– gmina Terespol etap-1”
Gmina Terespol położona jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie
powiatu bialskiego, na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii
kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi.
Nagrodzony projekt „Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu
– gmina Terespol etap-1” został zrealizowany w wyniku dynamicznego rozwoju gminy rodzącego
zapotrzebowanie na szybki, powszechnie dostępny Internet przy niedostatecznej ofercie operatorów
prywatnych. Projekt został zrealizowany ze współfinansowaniem UE w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Do budowy sieci szerokopasmowej została wybrana technologia bezprzewodowa. Sieć szkieletowa została
wykonana w standardzie WiMax, który działa w paśmie chronionym 3,5 GHz , wykupionym w Urzędzie
Komunikacji Elektronicznej. Punkty dostępowe zostały wykonane w standardzie IEEE 802.11 a/b/g z uwagi
na powszechność tego standardu na rynku, co zapewnia trwałość projektu i kompatybilność sieci z innymi
produktami. Kluczowe znaczenie przy wyborze tej technologii miała łatwość jej budowy i późniejszej
rozbudowy.
Realizacja projektu poprawiła wykorzystanie istniejących pracowni komputerowych w szkołach, ułatwiła
dostęp do materiałów edukacyjnych również poprzez kawiarenki internetowe, poprawiła komfort życia
mieszkańców, ułatwiła wymianę informacji pomiędzy jednostkami OSP, Urzędem Gminy, szkołami oraz
Gminnym Ośrodkiem Kultury, ułatwiła wymianę informacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami.

Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy - Budowa sieci szerokopasmowych to jeden
z ważniejszych elementów umożliwiających dostęp do Internetu. Jest to jedno z naszych
priorytetowych innowacyjnych działań. Zgodnie z założeniami naszego projektu
obecnie mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przyłączania się do Internetu, po
uprzednim zarejestrowaniu się.
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INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY - GMINA
PODKATEGORIA: GMINA MIEJSKO - WIEJSKA
Urząd Miejski w Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
województwo mazowieckie
www.mszczonow.pl

Nagrodzony projekt:
„Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”
Gmina Mszczonów leży przy trasie Warszawa – Katowice w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi.
Doskonałe położenie geograficzne powoduje, że Mszczonów jest jednym z najdynamiczniej rozwijających
się miast w kraju. Z miejscowości zdominowanej przez rzemiosło przeistacza się dziś w prężnie działający
ośrodek logistyczno-przemysłowy. Gmina ma opracowaną strategię rozwoju, której celem jest zdobycie
i utrzymanie konkurencyjnej pozycji poprzez stworzenie warunków do harmonijnego i dynamicznego
rozwoju gospodarczego. Cel ten jest osiągany poprzez rozwój infrastruktury, wykorzystanie położenia,
poprawę warunków życia społeczeństwa lokalnego, rozwój funkcji ponadlokalnych gminy oraz
restrukturyzację i modernizację rolnictwa.
Nagrodzony projekt „Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w
Mszczonowie” jest przykładem jednej z wielu udanych inwestycji realizowanych przez władze gminy.
W efekcie powstał kompleks basenowo-rekreacyjny zawierający dwa baseny całoroczne, basen rekreacyjny,
sportowy, brodzik dziecięcy, antypoślizgową fontannę chłodzącą, wygrodzoną plażę basenową, plażę
trawiastą, dwurzędowe trybuny dla widzów, zadaszone sztuczne lodowisko, pawilon usługowy i parking.
Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mszczonowa. Założone wskaźniki
rezultatu zakładające powstanie 10 miejsc pracy oraz liczby 33 000 odwiedzających rocznie zostały
znacznie przekroczone. Obecnie na termach jest zatrudnionych 29 osób. Dodatkowe cele to wykorzystanie
zasobów wody termalnej do celów sportowo-rekreacyjnych oraz umożliwienie mieszkańcom całorocznego
uprawiania sportu i rekreacji. Kompleks jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz - Budowa basenów z wodą termalną
w Mszczonowie okazała się strzałem w dziesiątkę. Po otwarciu obiektu
miasteczko zaczęli masowo odwiedzać amatorzy gorących kąpieli
z całej Polski. W 2009 r. termy przyciągnęły aż 145 tysięcy osób. To
pierwsze tego typu miejsce na terenie województwa mazowieckiego
i jedno z pierwszych w kraju. Dla turystów odwiedzających baseny
termalne opracowaliśmy specjalną ofertę rekreacyjną „Weekend z
Termami Mszczonów”; goście mogą korzystać z tras turystycznych
obejmujących Mszczonów i sąsiednie gminy.

40

INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY - GMINA
PODKATEGORIA: GMINA MIEJSKA
Gmina Miasto Puławy
Lubelska 5
24-100 Puławy
województwo lubelskie
www.um.puławy.pl

Nagrodzony projekt:
„Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Puławy”
Puławy to 50-tysięczne miasto malowniczo położone na prawym brzegu Wisły, w zachodniej części
Lubelszczyzny. Od 2004 r. w mieście Puławy podjęte zostały działania mające na celu wspieranie rozwoju
województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych.
Nagrodzony projekt „Puławy w sieci – wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście
Puławy” jest częścią ogólnej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Puławy, której
realizację zaplanowano na lata 2005 – 2015.
Efektem realizacji projektu było dostarczenie nowoczesnych usług w postaci cyfrowej dla mieszkańców,
urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w celu podniesienia atrakcyjności Puław i okolicznego
obszaru oraz dalszego wzrostu sprawności zarządzania miastem.
Aby ułatwić społeczeństwu dostęp do bezpłatnego korzystania z Internetu i urządzeń komputerowych w
Urzędzie Miasta Puławy powstało telecentrum łączące w sobie funkcje Publicznego Punktu Dostępu
do Internetu oraz Punktu Obsługi Interesanta (dwa samoobsługowe infomaty oraz wydzielona sala z
pięcioma stanowiskami komputerowymi). Punkt Obsługi Interesanta pozwala na dogodne dokonanie
wszelkich czynności urzędowych. Można w nim pobrać wszystkie druki lub formularze, uzyskać informację
o realizowanych przez poszczególne oddziały Urzędu oraz odebrać nowy dowód osobisty. Jest to również
miejsce dostarczania wszelkiej korespondencji skierowanej do Urzędu. Przeprowadzone działania stanowią
również wstęp do budowy szerokopasmowej sieci internetowej w Puławach.

Janusz Grobel, prezydent Puław – Kolejnym działaniem jest sieć
szerokopasmowa. Umowę na ten cel podpisaliśmy w czerwcu
2010, opiewa ona na około 19 milionów złotych, z czego prawie
12 milionów będzie pochodziło z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Mamy nadzieję, że po zrealizowaniu projektu
każdy mieszkaniec naszego miasta, jeśli będzie miał ochotę
i możliwości, będzie mógł korzystać z szerokopasmowej sieci
internetowej.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA ORGANIZACJA
PODKATEGORIA: FUNDACJA
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
www.pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski
Północno - Zachodniej. Fundacja oferuje pomoc finansową i szkoleniowo-doradczą w ramach programów
„Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe”, „Program Poręczeń Kredytowych”, „Program
Szkoleniowo-Doradczy” oraz „Inwestycje kapitałowe”.
Fundacja od 2007 roku zaczęła wzbogacać swoja ofertę o nowe, innowacyjne instrumenty wsparcia
MŚP:
Projekt Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości – bezzwrotne źródła finansowania
dla potencjalnych przedsiębiorców, w szczególności związanych ze środowiskiem naukowym.
Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II – fundusz typu venture, mający na celu szybkie
dostarczenie kapitału przedsiębiorstwom posiadającym potencjał szybkiego wzrostu.
Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym PFP – usługi w ramach Krajowej Sieci Innowacji
m.in. w zakresie audytów technologicznych oraz poszukiwania partnerów technologicznych.
Projekt SPEED Stargardzki Pracownik – Efektywna Edukacja i Dokształcanie – oferujący specjalistyczne
szkolenia z zakresu zarządzania.
Projekt Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej – Innostart – wspierający przedsięwzięcia związane
ze środowiskiem naukowym.
Sieć Aniołów Biznesu AMBER – wsparcie ryzykownych inwestycji o charakterze innowacyjnym
przy współudziale prywatnych inwestorów.
Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed – fundusz inwestujący w innowacyjne przedsięwzięcia
z dziedziny biotechnologii, nanotechnologii oraz technologii ICT.

Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu - Od początku swojego istnienia Fundacja
jest ukierunkowana na wdrażanie nowatorskich programów oraz usług służących
zwiększaniu poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poprzez wysoką
aktywność w sektorze innowacyjnych instrumentów finansowania MŚP Fundacja
dysponuje możliwością wspierania kapitałowego wysoce innowacyjnych, a
zarazem bardzo ryzykownych projektów inwestycyjnych.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA ORGANIZACJA
PODKATEGORIA: STOWARZYSZENIE
FSNT - NOT Centrum Innowacji NOT
Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
województwo mazowieckie
www.centruminnowacji.org

Centrum Innowacji NOT rozpoczęło swoją działalność na mocy uchwały Rady Krajowej Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pełni ono funkcję ośrodka rozwoju działalności innowacyjnej
FSNT-NOT.
W obecnej strukturze Centrum prowadzi Program FSNT-NOT projektów celowych dla MŚP, w którym
dofinansowuje ze środków Ministra Nauki badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu
uruchomienie innowacyjnych wyrobów lub wdrożenie nowoczesnych technologii.
Centrum Innowacji NOT zrealizowało także projekt dofinansowany przez PARP w ramach SPO – WKP 20042006 pt. „Sieć Ośrodków Innowacji NOT”. W efekcie tego projektu powstało 35 Ośrodków Innowacji NOT
na terenie całego kraju, świadczących usługi doradcze i proinnowacyjne. Centrum koordynuje działalność
tych ośrodków.
W 2009 roku Centrum Innowacji NOT, wspólnie z firmą SATUS Venture powołało spółkę celową „Akcelerator
Innowacji NOT” w celu wspólnego inicjowania działalności innowacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie
liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów
innowacyjnych” dofinansowanego przez PARP kwotą 22 000 000 zł. Aby zrealizować ten cel Akcelerator
identyfikuje innowacyjne pomysły i weryfikuje ich potencjał rynkowy, a następnie dokonuje inwestycji w
spółki powstałe na bazie tych pomysłów.
Do innych działań Centrum Innowacji NOT promujących innowacyjne inwestycje należy organizacja
warsztatów i konferencji dotyczących metod pozyskiwania środków na projekty o charakterze
innowacyjnym. Centrum Innowacji NOT aktywnie uczestniczy w promowaniu kredytu technologicznego
(działanie 4.3 PO IG) organizując wraz z Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi NOT Warsztaty
Regionalne na terenie całego kraju.

Włodzimierz Hausner, dyrektor Centrum Innowacji NOT - W
latach 2001-2010 zawartych zostało 814 umów na realizację
projektów celowych. W sumie przyznano dofinansowanie dla
firm sektora MŚP w wysokości ponad 164 mln. Ich efekt to przyrost
przychodów ze sprzedaży ponad 1miliard 300 tys. zł. Projekty
celowe dla MŚP cechuje wysoka efektywność wykorzystanych
środków.
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KATEGORIA: INNOWACYJNA ORGANIZACJA
PODKATEGORIA: INNA ORGANIZACJA
Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51
35-959 Rzeszów
województwo podkarpackie
www.rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako organizacja pozarządowa za cel priorytetowy
obrała wszechstronną pomoc w rozwoju regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację
potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji,
otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania
zagranicznych środków pomocowych. W okresie 2007-2013 RARR S.A. pełni rolę Regionalnej Instytucji
Finansującej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka obejmującego działania: stymulowanie
działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym, paszport do eksportu, wspieranie działalności gospodarczej w
dziedzinie gospodarki elektronicznej, wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. RARR S.A.
jest Instytucją Zarządzającą Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS, które jest
obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc pod inwestycje w południowowschodniej Polsce. AEROPOLIS
to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału
miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowobadawczych. Jest pierwszym branżowym parkiem w
Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu
lotniczego. RARR S.A. współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu oraz stowarzyszeniami działającymi
na rzecz przedsiębiorczości i promocji regionu. Agencja wspiera również rozwój instytucji pomostowych
takich jak inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, akademickie preinkubatory
przedsiębiorczości a także centra doskonałości, centra transferu oraz parki przemysłowe, które stanowią o sile
całej infrastruktury wspierania innowacji. Agencja świadczy również usługi proinnowacyjne, wśród których
można wymienić „Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności
intelektualnej”. Jest to doradztwo z zakresu prawa patentowego, prawa ochronnego obejmującego
ochronę wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych, prawa autorskiego, umów
licencyjnych. W zakresie działalności RARR S.A. znajduje się także organizacja szkoleń edukacyjnych,
konferencji i seminariów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw,
a także dających możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych osobom zagrożonym bezrobociem.

Waldemar Pijar, Prezes Zarządu - Celem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego.
Wymaga to współpracy z wieloma instytucjami, zaoferowania usług
jakich instytucje te potrzebują oraz ciągłej wymiany informacji. RARR S.A.
promuje region, a także wspomaga samorządy lokalne. Obszarem działania
RARR S.A. jest jednak nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele
realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a
nawet międzynarodowy.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY – ORGANIZACJA
PODKATEGORIA: FUNDACJA
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15
15-073 Białystok
województwo podlaskie
www.pfrr.pl

Nagrodzony projekt:
„€ko-Kluby przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych”
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest organizacją prowadzącą działania na rzecz społecznogospodarczego rozwoju regionu. Fundacja wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, promuje
przedsiębiorczość i współpracę międzynarodową. Nagrodzony projekt „€ko-Kluby przedsiębiorczości
– promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” polegał
na utworzeniu €ko-Klubów w wybranych 10 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa
Podlaskiego. Członkowie €ko-Klubu (maksimum 10 uczniów z każdej ze szkół) w ciągu 7 miesięcy
roku szkolnego 2008/2009 wzięli udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu ekonomii, marketingu,
przedsiębiorczości, ekologii oraz zasad opracowania biznes-planu. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie
otrzymała specjalnie opracowane materiały dydaktyczne. Podczas warsztatów uczniowie, przy pomocy
ekspertów przygotowywali biznes plany dotyczące działalności gospodarczej uwzględniającej ochronę
środowiska. Autorzy najlepszego, zdaniem komisji, biznes planu wzięli udział w wyjeździe studyjnym
na Maltę, gdzie zapoznali się z działalnością firm, które uwzględniły aspekty środowiskowe w swojej
działalności. Projekt €ko-Kluby Przedsiębiorczości poprzez swoje działania wywarł znaczący wpływ na
światopogląd uczestników. Udział w projekcie pozwolił młodzieży na zdobycie profesjonalnej i praktycznej
wiedzy z zakresu biznesu w połączeniu z ekologią. Wiedza zaproszonych konsultantów z zagranicznej firmy
doradczej dała możliwość poszerzenia horyzontów, myślenia poza schematami i unikalnego podejścia
do własnego biznesu. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od ponad 15 lat aktywnie uczestniczy
w rozwijaniu potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego. Poprzez odpowiednio dobrane
działania i usługi spełniające oczekiwania klientów jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom rozwijającego
się rynku wspólnotowego. Koncentracja działalności na innowacyjnych usługach i projektach dostarcza
wielu możliwości rozwoju. Potwierdzają to efekty naszej działalności, odsetek zadowolonych klientów oraz
uzyskane nagrody i wyróżnienia - w 2009 roku otrzymaliśmy tytuł najbardziej innowacyjnej organizacji w
Polsce.
Andrzej Parafiniuk, Prezes Fundacji - Projekt został objęty
patronatem Komisji Europejskiej poprzez włączenie jako ogniwo
Kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy w
zakresie promocji ochrony środowiska i edukacji o ekologii. Oznacza
to, iż projekt realizuje cele polityki Unii Europejskiej w zakresie
ochrony środowiska i stanowi dobrą praktykę do naśladowania w
innych regionach Europy.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY – ORGANIZACJA
PODKATEGORIA: STOWARZYSZENIE
Poznański Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości
Kościelna 21
60-536 Poznań
województwo wielkopolskie
www.paip.pl
Nagrodzony projekt:
„Innowacje od wizji do praktyki”
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało
powołane w październiku 2004 roku przez studentów, absolwentów i doktorantów z różnych poznańskich
uczelni wyższych.
Celem PAIP jest promowanie, inicjowanie oraz wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej
poprzez organizację szkoleń, konferencji, doradztwa indywidualnego oraz spotkań promujących
innowacyjną przedsiębiorczość akademicką.
Nagrodzony projekt „Innowacje od wizji do praktyki” polega na realizacji kompleksowych działań w celu
zaangażowania przedstawicieli różnych środowisk gospodarczych oraz różnych dziedzin naukowych,
uczelni technicznych, ekonomicznych i humanistycznych w proces rozwoju innowacyjności. Działania
prowadzone w ramach projektu miały postać seminariów i wykładów, których tematyka obejmowała
wszystkie innowacyjnie dziedziny aktywności naukowej oraz przedsiębiorczej, w tym zagadnienia
własności intelektualnej, procedur transferu technologii, zarządzania wiedzą, klasterów, przedsiębiorczości
akademickiej, teorii innowacji, innowacyjnego rozwoju regionu itp.
W rezultacie projektu upowszechniono w województwie Wielkopolskim wiedzę z zakresu „dobrych
praktyk” w dziedzinie innowacji jak również ograniczono bariery mentalne pomiędzy światem nauki a
gospodarką. Projekt „Innowacje od wizji do praktyki” poprzez poruszaną w nim tematykę, jak również
poprzez zastosowanie najnowszych technik informacyjno-komunikacyjnych przyczynił się do promocji
koncepcji społeczeństwa informacyjnego.

Wojciech Gilewski, Prezes Zarządu - PAIP jest twórcą kompleksowego systemu
wspierania pomysłów opartych na wiedzy, na który składają się mechanizmy
identyfikacji, oceny, wsparcia merytorycznego i finansowego. Obecnie poprzez
własne oddziały wdrażamy wypracowany model na terenie 8 województw.
Swoją pozycję osiągnęliśmy dzięki ścisłej współpracy z administracją
samorządową, szkołami wyższymi oraz przedsiębiorcami.
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KATEGORIA: INNOWACYJNY PROJEKT UNIJNY – ORGANIZACJA
PODKATEGORIA: INNA ORGANIZACJA
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
“Blachownia”
Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle
województwo opolskie
www.icso.com.pl
Nagrodzony projekt:
„Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II”
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO) jest dynamicznie rozwijającym się
instytutem badawczym sektora chemii organicznej. Jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych,
jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii
chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych
Instytutów w Polsce. Prowadzi prace naukowo badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie nauk
chemicznych, wykonuje badania i analizy chemiczne.
Tematyka badawcza Instytutu obejmuje: procesy chemiczne z zastosowaniem jonitów, rozwój technologii
wytwarzania żywic i tworzyw sztucznych, procesy chemiczne w oparciu o surowce odnawialne,
zagospodarowanie surowców odpadowych, technologie rozdziału mieszanin gazowych metodą PSA,
procesy uwodornienia i inne procesy ciśnieniowe, środki pomocnicze dla różnych gałęzi przemysłu,
nowoczesne środki gaśnicze i środki dla ratownictwa chemiczno-ekologicznego, rozwój metod
analitycznych.
Do osiągnięć Instytutu należą m.in. wdrożenie do przemysłu blisko 850 technologii, uzyskanie ponad
1400 patentów w tym 56 za granicą, opublikowanie w kraju i za granicą ponad 1905 prac, zawarcie 11
kontraktów na sprzedaż technologii za granicę i 3 na ich udoskonalanie
Nagrodzony projekt „Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II” (PITRO II) miał na
celu rozwój współpracy wymiany informacji między sfera nauki a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji
i transferu technologii. Projekt obejmował całe województwo Opolskie.

dr Andrzej Krueger, Dyrektor Instytutu - Efekty projektu PITRO II to
m.in. integracja przedstawicieli środowiska naukowobadawczego
z przedsiębiorcami i producentami, rozpoznanie potrzeb
technologicznych firm regionu, zapoznanie uczestników Targów
z tendencjami rozwoju światowych technologii, poszerzenie
wiedzy o innowacyjnych technologiach oraz upowszechnienie
wśród przedsiębiorców wiedzy o stanie środowiska regionu
i proekologicznych rozwiązaniach technicznych i technologiach.
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Laureaci Edycji Regionalnych konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

www.liderzyinnowacji.pl

Województwo Dolnośląskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo dolnośląskie
Przyznane tytuły:
BESTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Export - Import BERNADETA TOMKÓW- Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mała.
SONEL Spółka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Turów
- Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
Centrum Badawczo – Rozwojowe EPAR, Kategoria: Innowacyjny produkt:
EPAR Zderzak Łągiewki, Podkategoria: Firma mikro.
Neurosoft sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Nurosoft NeuroCar 2.0”,
Podkategoria: Firma mała.
Polska Ceramika Ogniotrwała „ŻARÓW” S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt:
„Biceramiczne tworzywo ogniotrwałe jako kwasoodporne ekowykładziny w instalacjach
przemysłowych – Resimax SII”, Podkategoria: Firma średnia.
mis24.pl – Kategoria: Innowacyjna usługa: „iPartner24”, Podkategoria: Firma mikro.
FHU „MARVIS” Mariusz Szczepanek – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma mikro.
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma mikro.
e–kancelaria M. Pawłowski sp. k. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Warta Bolesławiecka – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Polkowice – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Gmina Miejska Dzierżoniów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Siechnice – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Wioska internetowa – kształcenie
na odległość na terenach wiejskich”, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
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Województwo Dolnośląskie

Gmina Kudowa-Zdrój – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Rewaloryzacja zabytkowego
Parku Zdrojowego”, Podkategoria: Gmina miejska.
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Stowarzyszenie.
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja:
„Akademia Aktywności Społecznej – AAS”, Podkategoria: Stowarzyszenie.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała firma:
KGHM ECOREN S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
Nominacje do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymały następujące firmy:
FagorMastercook S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Pralka ładowana od góry PTDE 136 Dose”,
Podkategoria: Firma duża.
Telefonia DIALOG S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa PVR – Cyfrowy magnetowid”,
Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Kujawsko - Pomorskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo kujawsko - pomorskie
Przyznane tytuły:
MGA sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.
ASERSTAR sp. k. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.
Grados sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
PetroConsulting s.c. P. Chmielnicki, S. Kobyliński, A. Szymański - Kategoria: Innowacyjny produkt:
„System Petro Managr Net”, Podkategoria: Firma mikro.
Rzemieślinicza Wytwórnia Chemiczna Alchemik Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski – Kategoria:
Innowacyjny produkt: „Brykieciarka hydrauliczna APT 60”, Podkategoria: Firma mała.
ANWIS A.G. Wiśniewscy Spółka Jawna – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Zespół napędowo
planetarny ANWIS”, Podkategoria: Firma średnia.
Firma Handlowo-Usługowa „M” – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Osuszanie budynków metodą
iniekcji krystalicznej”, Podkategoria: Firma mikro.
KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy spółka jawna w Gniewkowie - Kategoria:
Innowacyjna usługa: „Robot paletyzujący”, Podkategoria: Firma mała.
Gmina Łysomice – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Barcin – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Gmina Miejska Wąbrzeźno – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Dobrcz – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Sportowy Kozielec - kontynuacja
i wyposażenie zaplecza socjalno - społeczno - kulturowego”, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Miejska Wąbrzeźno – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Termoizolacja
budynków użyteczności publicznej - Norweski mechanizm finansowy”, Podkategoria: Gmina miejska.
Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Stowarzyszenie.
Nadleśnictwo Solec Kujawski – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Inna organizacja.
Norb Net – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała firma:
Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia.
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Województwo Lubelskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo lubelskie
Przyznane tytuły:
Krystian PPH – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.
ROZTOCZE Zakład Usługowo - Produkcyjny Rak Roman – Kategoria:
Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
Grupa ZENDAR sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Sauna Solna”, Podkategoria: Firma mikro.
ECHO-SON S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Ultrasonograf ALBIT”, Podkategoria: Firma mała.
Syntea S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Platforma informatyczna one4all HE”,
Podkategoria: Firma średnia.
LARSON Akademia Językowa – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma mikro.
Zakład Produkcyjno-Handlowy “SIATEX” Artur Fert – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma mała.
ROZTOCZE Zakład Usługowo - Produkcyjny Rak Roman – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się
firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Urszulin – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Bychawa – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko-wiejska.
Miasto Krasnystaw – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Terespol – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Budowa szerokopasmowej sieci
bezprzewodowej z dostępem do Internetu - gmina Terespol etap-1”, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Miasto Puławy – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Puławy w sieci – wdrażanie
rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Puławy”, Podkategoria: Gmina miejska.
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Województwo Lubuskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo lubuskie
Przyznane tytuły:
ASTEC sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.
WEXPOOL sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.
P.W. Roltex Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
średnia.
INTERCAL sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Wodorowy Generator Energii”,
Podkategoria: Firma mikro.
Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: ,„Teleinformatyczny system
dyspozytorski monitoringu Zespołów Ratownictwa Medycznego o nazwie GPS HERTZ PRM”,
Podkategoria: Firma średnia.
Borkowski Adam – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro.
Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAX Kobierski i Spławski Spółka Jawna – Kategoria:
Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała.
PPUH WIMAR Wiesław Polechoński – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Krosno Odrzańskie – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
Miasto Gorzów Wielkopolski – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Świdnica – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Górzyca – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Rozbudowa kompleksu sportowo rehabilitacyjnego przy Centrum Spotkań polsko -niemieckich w Górzycy”,
Podkategoria: Gmina wiejska.
Miasto Kostrzyń nad Odrą – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Europejskie Centrum
Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu”,
Podkategoria: Gmina miejska.
Lubuska Izba Budownictwa – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Inna organizacja.
Nominację do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymują:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Dostarczanie
wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków”, Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Łódzkie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo łódzkie
Przyznane tytuły:
AMII sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.
Ośrodek Badawczo – Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o.
- Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
ArCADiasoft Chudzik Spółka Jawna – Kategoria: Innowacyjny produkt: „ArCADia – TERMO PRO”,
Podkategoria: Firma mała.
mdh sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Linia stabilizatorów ortopedycznych marki Qmed
Active Line”, Podkategoria: Firma średnia.
TECHNITEL Polska Klimkiewicz Rodziewicz sp. j. – Kategoria: Innowacyjna usługa: ”Technologia
STAR”, Podkategoria: Firma mała.
Ośrodek Badawczo - Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. - Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Miejska Pabianice – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Kleszczów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Miejska Pabianice – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina:
„Doskonalenie umiejętności pracowników JST z terenu powiatu pabianickiego poprzez
kompleksowe szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania programów komputerowych”,
Podkategoria: Gmina miejska.
Fundacja Ama Canem – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Fundacja.
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Inna organizacja.
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” – Kategoria: Innowacyjny projekt
unijny – organizacja: „Mam Szansę – program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łodzi”,
Podkategoria: Fundacja.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała organizacja:
Dział Transferu Technologii – Politechnika Łódzka – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Inna organizacja.
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Województwo Małopolskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo małopolskie
Przyznane tytuły:
“ksi.pl” sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.
Wytwórnia Kotłów Grzewczych Jan Krupnik – Kategoria: Innowacyjna
firma, Podkategoria: Firma mała.
EC Engineering sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
Instytut Nafty i Gazu (INiG) – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
ELFRAN Franciszek Ścisłowicz – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Elfran-Revolution Obrotowy
kolektor słoneczny”, Podkategoria: Firma mikro.
Becker sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Paleta transportowa”, Podkategoria: Firma mała.
FERRO S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Seria baterii VerdeLine”, Podkategoria: Firma średnia.
Amistad sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Interaktywna mapa regionu turystycznego
z autorskim API”, Podkategoria: Firma mikro.
Firma “Kryształowy świat” PHU Export Grzegorz Pajdak – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Aranżacja
wnętrz w trzech technologiach: Kryształowe Komnaty Solne, Groty Solne, Jaskinie Solne”,
Podkategoria: Firma mała.
Mo-BRUK Spółka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa 100% odzysku
(unieszkodliwiania) przyjmowanych odpadów”, Podkategoria: Firma średnia.
NeoStrain sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro.
PERITUS Rafał Osuch – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Wdrożeniowe COMPREX sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Wielka Wieś – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Miasto Nowy Sącz – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
PAIDEIA. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Fundacja.
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Województwo Małopolskie

Stowarzyszenie „Medycyna Polska” – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Stowarzyszenie.
Małopolski Instytut Kultury – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Inna organizacja.
Nominacje do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymały następujące firmy:
Zakłady Chemiczne “Alwernia” S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt:
„Granulowany nawozowy siarczan magnezu MagPlon®MgS”, Podkategoria: Firma duża.
Integer.pl – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa - paczkomaty 24/7”,
Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Mazowieckie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju – 2010” województwo mazowieckie
Przyznane tytuły:
EUROIMPLANT S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
mała.
Centrum Klima S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
średnia.
BENSON CONSULTANTS sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Sky logic”, Podkategoria: Firma
mikro.
VIGO System S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Kamera termograficzna”,
Podkategoria: Firma mała.
INNOVA S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Moduł kopii elektronicznej INNOVA EJ”,
Podkategoria: Firma średnia.
GEO - SYSTEM sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa lokalizacji i udostępnienia
adresów”, Podkategoria: Firma mikro.
GARDEN OF WORDS Katarzyna Pawlikowska i Aleksandra Nieściuszko sp. j. – Kategoria: Innowacyjna
usługa: „GENDER 360 - zarządzanie potencjałem płci”, Podkategoria: Firma mała.
Altix sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa udźwiękowienia oparta na systemie STOPHEAR wspomagająca orientację w terenie zaprojektowana dla osób z niepełnosprawnością
wzrokową”, Podkategoria: Firma średnia.
HartMet sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorca:
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług i systemu paletyzacji”,
Podkategoria: Firma średnia.
JSC CONSULTING Jadwiga Szatkowska – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma mikro.
VIGO System S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała.
Bovis Lend Lease sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Lesznowola – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
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Województwo Mazowieckie

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko wiejska.
Miasto Stołeczne Warszawa – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Gmina Mszczonów – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Budowa kompleksu
basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”,
Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Fundacja Szansa dla Niewidomych – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Fundacja.
FSNT - NOT Centrum Innowacji NOT – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Stowarzyszenie.
Warszawska Izba Przedsiębiorców – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Inna organizacja.
FSNT - NOT Centrum Innowacji NOT – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja: „Sieć
ośrodków innowacji NOT”, Podkategoria: Stowarzyszenie.
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
organizacja: „Modernizacja i wyposażenie w urządzenia
specjalistyczne Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektrycznej”,
Podkategoria: Inna organizacja.
Nominację do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymała firma:
CTL Logistics sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Przewozy intermodalne z niemieckich
portów Hamburg i Bremenhaven na Dolny Śląsk”,
Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Opolskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo opolskie
Przyznane tytuły:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL – ECO – Kategoria:
Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.
Sobet S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
GALAXIA LTD. sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Brykiet drzewny ze zrębki”, Podkategoria:
Firma średnia.
Higma Service sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „7WL - kompleksowa obsługa klienta
w zakresie utrzymania czystości i higieny”, Podkategoria: Firma mała.
CLIMBEX Kaczmarek Kantorski spółka jawna – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorca:
„Innowacyjny system wysokociśnieniowego czyszczenia przemysłowego
z zastosowaniem technologii separacji faz”, Podkategoria: Firma średnia.
Sobet S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Pokój – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Urząd Miejski w Nysie – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Gmina Byczyna – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Miejska, szkolna liga piłkarska
w Byczynie”, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Inna organizacja.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
organizacja: „Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II”, Podkategoria: Inna
organizacja.
Nominacje do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymały następujące firmy:
Górażdże Cement S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Tio Cem®”, Podkategoria: Firma duża.
ZAK S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Innowacyjne usługi obsługi klienta on- line”,
Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Podkarpackie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo podkarpackie
Przyznane tytuły:
PPUH Borimex Zygmunt Krupa – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mała.
Geokart - International sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia.
LERG Spółka Akcyjna Pustków – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
Elmak sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Zestaw zdalnego sterowania komputerem
Maxter Plus”, Podkategoria: Firma mała.
Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze “Aero-Kros” sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt:
„Innowacyjny samolot ultralekki MP-02 Czajka”, Podkategoria: Firma średnia.
STORCI POLSKA sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Odwodnienia i stabilizacja osuwisk”,
Podkategoria: Firma mała.
BMM sp. z o.o., Kategoria: Innowacyjna usługa: „Benchmarking Jednostek Ochrony Zdrowia”,
Podkategoria: Firma średnia.
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe EKO-KARPATY, dr inż. Jan Pąprowicz –
Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorstwo:
„Uruchomienie innowacyjnej, pierwszej w Polsce produkcji nanomateriałów włókienniczych”,
Podkategoria: Firma średnia.
EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie sp. z o.o.
- Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała.
GC ENERGY sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Grębów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Jedlicze – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
Gmina Sanok – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Informatyczne wsparcie realizacji
zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko”,
Podkategoria: Gmina wiejska.
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Gmina Boguchwała – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina:
„Elektroniczna Gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach
wiejskich”, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka
- Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Stowarzyszenie.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Inna organizacja.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny
– organizacja: „Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności
MŚP – STIM”, Podkategoria: Inna organizacja.

61

Województwo Podlaskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo podlaskie
Przyznane tytuły:
Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia.
AC Spółka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
duża.
BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech – Kategoria: Innowacyjna produkt: „System Wentylacji Mieszkań
in-Vena”, Podkategoria: Firma mała.
Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Mikroprocesorowe
systemy sterowania i nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków”, Podkategoria: Firma średnia.
Plum sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorstwo: „Poprawa
konkurencyjności firmy PLUM poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu –
regulatora EkoMax PID”, Podkategoria: Firma średnia.
P.P.U.H. MARK Antoni Marek Kulesza – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma średnia.
Gmina Miejska Hajnówka – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Fundacja.
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku
- Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Stowarzyszenie.
Polska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja:
„€ko – Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych”, Podkategoria: Fundacja.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała firma:
KINGA sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
Nominację do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymała firma:
AC Spółka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjny produkt: „STAG 300 – Premium”,
Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Pomorskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo pomorskie
Przyznane tytuły:
SILED sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.
Hydromega sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
mała.
Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
PTC Security Systems Jacek Lipski – Kategoria: Innowacyjny produkt: „BIOMETRYCZNY SYSTEM
KONTROLI DOSTĘPU NA ODCISK PALCA BIOFINGER – KD”, Podkategoria: Firma mikro.
FreecoNet Tlenofon S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „HOSTOWANE USŁUGI DODANE”,
Podkategoria: Firma mała.
RoboNET sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Zajęcia RoboCAMP”, Podkategoria: Firma mikro.
Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki
- Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorca: „Zakup dwóch nowych wiertnic
wraz z wyposażeniem do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych metodą
bezwykopową”, Podkategoria: Firma mała.
PPHU “Drobgen” Eugeniusz Bojanowski – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma mikro.
Iso - Net sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała.
NDI S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Chojnice – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Gniewino – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Budowa kompleksu turystyczno –
rekreacyjnego Kaszubskie Oko z wieżą widokową im. J. Pawła II”, Podkategoria: Gmina wiejska.
Fundacja Fabryka Talentów – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Fundacja.
Gdańska Organizacja Turystyczna – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Stowarzyszenie.
Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja: „Stworzenie
transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i w Kłajpedzie”,
Podkategoria: Inna organizacja.
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Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymały firmy:
RoboNET sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.
POLDANOR S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
Nominacje do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymały następujące firmy:
Ciecholewski - Wentylacje sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Autonomiczny Moduł
Filtrujący”, Podkategoria: Firma duża.
Vector Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa integracji systemu Telewizji Cyfrowej
EasyCAST”, Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Śląskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo śląskie
Przyznane tytuły:
BIOERG S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.
VidCom.pl sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
mała.
ELHAND Transformatory, Andrzej Herbowski – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia.
WASKO S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
Stanusch Technologies S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Wirtualny doradca”, Podkategoria:
Firma mikro.
Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Maszyna
flotacyjna IF-100W jednokomorowa, wielkogabarytowa maszyna do flotacji węgla”, Podkategoria:
Firma mała.
Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt:
„Opancerzony transporter logistyczny, przeznaczony dla wojskowych jednostek”, Podkategoria:
Firma średnia.
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych “Pro Novum” sp. z o.o. - Kategoria: Innowacyjna
usługa: „LM Serwis PRO - systemowe podejście do diagnostyki eksploatacyjnej i remontowej
urządzeń energetycznych”, Podkategoria: Firma mała.
Jantar Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Jantar KTP – Wdrożenie systemu kontroli
napełnienia towarów paczkowanych”, Podkategoria: Firma średnia.
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego “ROSA” Stanisław Rosa
- Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorstwo: „Wdrożenie innowacyjnej technologii do
produkcji nowoczesnych słupów aluminiowych”,
Podkategoria: Firma średnia.
GoAdvisers S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała.
TRAKT Sp. z o.o. sp. k. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Ślemień – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
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Gmina Skoczów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Gmina Bytom – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Pszczyna – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Budowa kompostowni osadów
ściekowych „Pszczyna” przy ul. Złote Łany w Jankowicach”, Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Miasto Rydułtowy – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Strefa rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości - moduł I i II”, Podkategoria: Gmina miejska.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Inna organizacja.
Park Naukowo - Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” sp. z o.o.,
- Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja: „Wybudowanie infrastruktury technicznej
parku naukowo - technologicznego w Gliwicach”, Podkategoria: Inna organizacja.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała firma:
Główny Instytut Górnictwa – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.
Nominacje do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymały następujące firmy:
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Kombajn ścianowy typu
KSW - 1500EU z elektrycznym napędem posuwu”,
Podkategoria: Firma duża.
Energomontaż-Południe S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Specjalistyczne kompleksowe usługi
montażowe części ciśnieniowych nadkrytycznych kotłów energetycznych”, Podkategoria: Firma
duża.
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Województwo Świętokrzyskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo świętokrzyskie
Przyznane tytuły:
TBM Snacks Tomasz Miśkiewicz – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia.
Jednostka Innowacyjno - Wdrożeniowa „INWEX” sp. z o.o. – Kategoria:
Innowacyjny produkt: „Ekologiczne chłodziwa do obróbki metali na bazie związków gemini”,
Podkategoria: Firma mikro.
FLUID KOOPERACJA sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Biowęgiel”,
Podkategoria: Firma mała.
Alpol Gips sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69”,
Podkategoria: Firma średnia.
TBM Snacks Tomasz Miśkiewicz – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma średnia.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Świadczenie
kompleksowych usług w zakresie doskonalenia zawodowego”,
Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Miedziana Góra – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.
Gmina Opatów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko-wiejska.
Gmina Staszów – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Aktywizacja społeczno zawodowa
osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów”, Podkategoria: Gmina
miejsko-wiejska.
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim – Kategoria: Innowacyjna
organizacja, Podkategoria: Inna organizacja.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Kategoria: Innowacyjny projekt
unijny – organizacja: „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”, Podkategoria: Inna
organizacja.
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Województwo Warmińsko - Mazurskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo warmińsko - mazurskie
Przyznane tytuły:
Sienkiewicz-Bonkowski Poltex spółka jawna – Kategoria: Innowacyjna
firma, Podkategoria: Firma mikro.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne
PEGIEKA sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma duża.
ESTOM – Kategoria: Innowacyjny produkt „Estominflatable - ratowniczy zestaw do ratownictwa na
lodzie”, Podkategoria: Firma mikro.
Sławomir Ostrowski, Agencja Interaktywna Pumo – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Aplikacja do
tworzenia fotocastów on-line”, Podkategoria: Firma mikro.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzałowo –
Kategoria: Innowacyjna usługa: „Działania wspierające na rzecz ochrony środowiska leśnego
bioróżnorodności i edukacji leśnej”, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Miłomłyn – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Modernizacja Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie”, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
Firma Handlowo-Usługowa DANIS OIL Dariusz Niski – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma mikro.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała firma:
HEINZ GLAS DZIAŁDOWO sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Butelka FLAME z nasadką
FLAME”, Podkategoria: Firma duża.
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Województwo Wielkopolskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo wielkopolskie
Przyznane tytuły:
BBI ZENERIS NFI S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
mała.
Dramers S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
INEX SYSTEM sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Elektroniczny
sprzedawca”, Podkategoria: Firma mikro.
Vercom sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Platforma Komunikacyjna REDlink”, Podkategoria:
Firma mikro.
VET – LAB Brudzew – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Weterynaryjna diagnostyka pałeczek
Salmonelli w materiale pochodzenia zwierzęcego przy wykorzystaniu metody oznaczania
lekooporności w oparciu o MIC (Minimal Inhibitory Concencatrion), Podkategoria: Firma mała.
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „PAW – DRUK” sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Wdrożenie
ulepszonych technologii przy realizacji usług”, Podkategoria: Firma średnia.
Chata Polska S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Koncept - nowa jakość zakupów w Chacie
Polskiej”, Podkategoria: Firma średnia.
Przedsiębiorstwo JOTKEL Krzywonos Jan – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorstwo:
„Zakup sterowanego CNC centrum gnącego do blach”, Podkategoria: Firma średnia.
Biosphera sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro.
Grupa Kapitałowa Euro–Tax.pl S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma średnia.
Sunrise System sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Grodzisk Wielkopolski – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko – wiejska.
Gmina Kórnik – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Budowa przedszkola dla 150 dzieci
w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego”, Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Fundacja ProRegio – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Fundacja.
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
organizacja: „Innowacje od wizji do praktyki”, Podkategoria: Stowarzyszenie.
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Województwo Zachodniopomorskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010” województwo zachodniopomorskie
Przyznane tytuły:
GRZANIEC.com Henryk Zawiślak – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mikro.
NET MARINE POWER SERVICE sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mała.
TELZAS sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.
KONSBUD Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych Przemysław Żurowski – Kategoria:
Innowacyjny produkt: „System budowy domów HBE”, Podkategoria: Firma mikro.
Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Akademia Odkrywców
- mobilna wystawa„, Podkategoria: Firma mikro.
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” – Kategoria: Innowacyjna usługa:„Modernizacja
systemu ciepłowniczego osiedla im. Melchiora Wańkowicza KSM „Przylesie” w Koszalinie”,
Podkategoria: Firma średnia.
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
przedsiębiorca: „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego”, Podkategoria: Firma średnia.
TANKWAGON sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa – Kategoria:
Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.
Gmina Miasto Stargard Szczeciński – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Miejska Wałcz – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska.
Gmina Czaplinek – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - gmina,
Podkategoria: Gmina miejsko - wiejska.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Fundacja.
TRANSGRANICZNY KLASTER TURYSTYCZNY szlak wodny Berlin - Szczecin – Bałtyk – Kategoria:
Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Stowarzyszenie.
Polskie Radio Szczecin S.A. - projekt edukacyjny – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Inna organizacja.
Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymała organizacja:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk” – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Stowarzyszenie.
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Podziękowania

Pragniemy podziękować podmiotom współpracującym w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” w latach 2008-2009. Szczególnie podziękowania kierujemy do następujących instytucji:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Biura Informacji Kredytowej S.A.
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
Kompass Poland Sp. z o.o.
Związek Banków Polskich
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