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Szanowni Państwo,
Realizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju, nieprzerwanie od 2008 roku, projekt „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju” jest częściowym spojrzeniem na zagadnienie polskiej innowacyjności. Projekt pozwala,
przynajmniej fragmentarycznie zobrazować zjawisko innowacyjności w poszczególnych grupach uczestników.
Współdziałając z Partnerami projektu monitorujemy i staramy się, przy zachowaniu odpowiednich proporcji,
wskazać podmioty gospodarcze, gminy oraz inne podmioty, które swoją działalność opierają o przedsięwzięcia
o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Głównym celem konkursu, jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim identyfikacja i promocja inicjatyw
o charakterze innowacyjnym, ale co również warto podkreślić, o charakterze rozwojowym.
Zastosowany podział uczestników na trzy główne grupy ułatwia prześledzenie interesujących przedsięwzięć
we wszystkich wymienionych grupach – pokazuje nam jakie jest podejście do innowacji oraz jak innowacja
jest rozumiana przez reprezentantów poszczególnych sektorów.
Trudno mówić o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań m. in. bez generowania środków finansowych na
realizację zamierzeń inwestycyjnych. Stąd rosnąca rola w projekcie kategorii „Dynamicznie rozwijająca się
firma”, czyli kategorii opartej o ocenę dynamiki wzrostu wyniku finansowego.
Realizacja innowacyjnych projektów w dużej mierze wspomagana jest przez szereg zagadnień bazujących na
rozwiązaniach IT i dlatego w ostatniej edycji zaproponowaliśmy uczestnikom nową kategorię „Wizjoner IT”,
która dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego potencjału rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie.
W kolejnych edycjach konkursu, poza „tradycyjnymi kategoriami”, dotyczącymi oceny innowacyjności,
będziemy w dalszym ciągu wprowadzać „kategorie towarzyszące”, które podobnie jak „Wizjoner IT” będą
traktowały o różnych aspektach wspomagających rozwój innowacyjności u uczestników konkursu.
Natomiast zastosowana metodologia oceny, uzależniona od wielkości firmy, pozwala zastosować kryterium
porównywalności pomiędzy poszczególnymi grupami.
W grupie przedsiębiorstw można zauważyć swojego rodzaju konsolidację i utrzymanie trendu wdrażania w
bieżącej działalności innowacji organizacyjnych, procesowych oraz rosnącą rolę innowacji marketingowych,
opartych m. in. na wykorzystaniu potencjału portali społecznościowych. Takie podejście pozwala podmiotom,
które na co dzień muszą zmagać się nie tylko z rosnąca konkurencją, ale również z coraz niższymi marżami, na
poszukiwanie przewagi rynkowej w ramach usprawniania własnej organizacji.
Działania podejmowane przez gminy w dalszym ciągu w dużej mierze oparte są o wykorzystanie dostępnych
środków unijnych. Jednoznacznie widać, że gminy, które umiejętnie wykorzystują strumień środków unijnych,
odnoszą sukcesy i często realizują z pozyskanych środków nowatorskie inwestycje, które usprawniają bieżącą
obsługę interesantów oraz tworzą nową korzystną przestrzeń dla inwestorów zewnętrznych.
Zważywszy, że tworzymy wspólnie z Państwem jeden z kluczowych projektów traktujących o innowacyjności
w skali kraju, z satysfakcją prezentujemy wyniki IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”,
który zakończył się na początku 2012 roku.
Gratulujemy wszystkim laureatom, zarówno edycji regionalnych, jak i IV edycji ogólnopolskiej konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.
Reasumując, pozwolę sobie zauważyć, że szukając nowych horyzontów na rozwój działalności, powinniśmy
ich również poszukiwać we własnej organizacji, ponieważ bardzo często drzemią tam ogromne rezerwy, które
wystarczy odpowiednio uaktywnić.
Krzysztof Duchnowski
Prezes Zarządu Fundacji Innowacji i Rozwoju

3

Szanowni Państwo,
Jako firma ze 100 letnią tradycją, mocno nastawiona na innowacyjność, cieszymy się, że mogliśmy objąć
Patronatem Technologicznym IV edycję konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.
Oferta naszej firmy obejmuje szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz
systemy i technologie informatyczne. W strategii biznesowej, obowiązującej do 2015 roku, IBM kładzie
nacisk na analitykę biznesową, cloud computing, zwiększenie udziału rynków wzrostu (w tym Polski)
w swoich przychodach oraz agendę budowy Mądrzejszego Świata (z ang. Smarter Planet). W jej ramach,
wspólnie z Partnerami Biznesowymi, przy ścisłej współpracy z klientami, wdrażamy na całym świecie systemy
inteligentnych miast, inteligentnego zarządzania ruchem drogowym czy inteligentnego przesyłu energii.
Firma IBM Polska jest obecna na krajowym rynku małych i średnich przedsiębiorstw od 1991 roku, czyli od
początku swojej działalności w Polsce. Słuszność tego kierunku aktywności potwierdziła globalna strategia
korporacji, zmierzająca do lepszego dotarcia do sektora MŚP przez lokalne oddziały spółki. Spowodowało to
wypracowanie właściwej oferty produktowej oraz stworzenie modelu obsługi tego rynku. Inicjatywa, jaką
jest konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”, była dla nas kolejną szansą na spotkanie z liderami tego
dynamicznie rozwijającego się sektora rynku.
Tym bardziej gratulujemy zwycięzcom wspieranej przez firmę IBM kategorii Wizjoner IT. Jesteśmy pod
wrażeniem Państwa osiągnięć i życzymy sukcesów oraz dalszego rozwoju opartego na innowacyjności.
IBM od początku swojej działalności jest pionierem w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
czego dowodzi np. rekordowa liczba zgłaszanych przez IBM patentów. W 2011 roku przyznano korporacji w
USA 6810 patentów. To dziewiętnasty rok z rzędu, w którym IBM otrzymał więcej patentów niż jakakolwiek
inna firma na świecie. Teraz podejście to ma szansę znaleźć zastosowanie w działaniach firmy także w Polsce.
IBM zamierza być dla klientów strategicznym partnerem w transformacjach biznesowych. Firma dostrzega, że
w realiach rynkowych zmiana jest naturalnym zjawiskiem i dlatego oferuje swoim kontrahentom elastyczne
modele współpracy i innowacyjne rozwiązania.
Zaufanie i odpowiedzialność, innowacyjność oraz budowa sukcesu naszych klientów – to podstawowe
wartości, jakimi kierujemy się na co dzień. Jesteśmy dumni, że nasze starania w Polsce już od ponad 20 lat
znajdują Państwa uznanie!
Krzysztof Bulaszewski
Członek Zarządu IBM Polska.

4

Szanowni Państwo,
Już po raz trzeci mam przyjemność pogratulować w imieniu Banku Pekao SA zwycięzcom konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. To jedna z najważniejszych inicjatyw promujących innowacyjne
przedsiębiorstwa w Polsce. Cieszymy się, że dzięki innowacjom firmy nabierają wiatru w żagle i świetnie się
rozwijają, także pomimo turbulencji w gospodarce światowej.
Innowatorom trzeba pomagać – poprzez promowanie ich nowych rozwiązań – tak, aby te innowacyjne
pomysły czy projekty stały się kołem zamachowym rozwoju firmy i gospodarki. Taka jest właśnie rola tego
konkursu – pokazać liderów, tych, którzy nie boją się wprowadzać w życie nowych produktów, nowych usług,
nowych procesów czy też nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych. Pomagać trzeba także
poprzez dostarczenie rozwojowego finansowania – to jest właśnie nasza rola, rola Banku, którą staramy
się jak najlepiej realizować oferując innowacyjne produkty bankowe dla firm. Bank Pekao uczestniczy
finansowo we wdrażaniu tysięcy innowacyjnych projektów realizowanych przez polskie firmy, w tym tych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
To, czy polskie firmy są innowacyjne, staje się dziś jednym z kluczowych pytań dla rozwoju naszej gospodarki.
I to pytanie zadaliśmy w 2011 roku w drugiej już edycji „Raportu Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych
firm w Polsce”. Wyniki tego Raportu pokazały, że 26% firm w Polsce wprowadziło w ubiegłym roku innowacje
produktowe, a 18% innowacje procesowe. To optymistyczny wynik, ale jeszcze bardziej optymistycznie
wygląda przyszłość – odsetek firm inwestujących w innowacje będzie rósł. Oznacza to, że przedsiębiorcy,
nawet ci najmniejsi, rozumieją, że poprzez innowacje ich biznes staje się bardziej konkurencyjny, elastyczny,
że innowacje pozwalają na lepsze dostosowanie się do zmiennych warunków rynkowych. O tym, że innowacja
to szansa na dobry biznes świadczy fakt, że wiele z firm w tej edycji Konkursu zostało laureatami w kategorii
innowacyjna firma oraz jednocześnie dynamicznie rozwijająca się firma.
Z ogromną przyjemnością gratuluję Krajowym i Regionalnym Liderom Innowacji i Rozwoju i życzę wielu
sukcesów i satysfakcji z działalności!

Dariusz Chrastina
Dyrektor Zarządzający
Departament Klienta Biznesowego
Bank Pekao SA
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Szanowni Państwo,
BIG InfoMonitor S.A. w ramach IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” otrzymał w
styczniu tego roku tytuł „Partnera Wspierającego Innowacyjność” w uznaniu za promowanie i wspieranie
innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców, a także propagowanie w gospodarce oraz w życiu
społecznym idei innowacji. Jest nam niezmiernie miło, że kolejny już rok możemy być Partnerem tak cennego
przedsięwzięcia. Ze względu na wyjątkowe znaczenie innowacyjności dla rozwoju współczesnej gospodarki,
jest to dla nas tym bardziej istotna inicjatywa.
Nie podlega wątpliwości fakt, że dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze, a także kształtowana
przez nie teoria ekonomiczna, powodują konieczność dostosowania do nich innowacji. Aby móc jednak
podejmować właściwe decyzje o charakterze strategicznym i długoterminowym, należy mieć do tego
odpowiednie narzędzia. Wskazane jest również zastanowienie się, jak funkcjonują gospodarki innych krajów,
szczególnie tych, które odniosły duży sukces gospodarczy. Co sprawia, że jedne kraje są bogatsze od innych
i że rozwijają się szybciej? Jakie czynniki na to wpływają i co jest warunkiem sukcesu? Fundacja Innowacji i
Rozwoju ma te wszystkie aspekty na uwadze, stąd też szczególny nacisk kładzie na wspieranie przedsiębiorców,
gmin i organizacji pozarządowych, które realizują przedsięwzięcia innowacyjne i nowatorskie. Tylko takie
inicjatywy mogą przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki.
BIG InfoMonitor jako Partner Merytoryczny od początku towarzyszy tej cennej inicjatywie. Przyjmujemy,
że przez innowacje rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub ulepszonego
rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Stąd też istotą jest zastosowanie
nowości w praktyce. Proces wdrażania nowego produktu polega na zaoferowaniu go na rynku lub na użyciu w
bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nasza firma stale wspiera przedsiębiorców w minimalizowaniu
ryzyka biznesowego i odzyskiwaniu należności, gdyż tylko wiarygodni kontrahenci są w stanie przyczynić się
do rozwoju biznesu. Dlatego też uruchomiliśmy Program Firma Wiarygodna Finansowo, który ma na celu
promowanie rzetelności i solidności w biznesie. Uczestnicy Programu uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej
Finansowo – narzędzie potwierdzające, że są godnymi zaufania partnerami biznesowymi, terminowo
regulującymi swoje zobowiązania wobec innych przedsiębiorców i systemu bankowego. Certyfikat jest
istotnym argumentem i mocnym fundamentem w negocjacjach handlowych, kreuje też pozytywny wizerunek
działalności gospodarczej. To także sygnał dla innych, że z tym przedsiębiorstwem warto współpracować. W
obecnej trudnej sytuacji na rynku ma to niezwykle duże znaczenie. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
to nowoczesne narzędzie i jednocześnie sposób na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku. Dziś tylko
wiarygodne firmy przyczyniają się do budowania silnej struktury gospodarczej. Mamy także świadomość,
że bez wiedzy oraz odpowiednich badań i umiejętności nie byłoby widocznych efektów. W związku z tym,
aby poszerzać wiedzę na temat możliwości wykorzystania informacji gospodarczych w biznesie, prowadzimy
szereg działań edukacyjnych, skierowanych do firm, a także do osób fizycznych i wdrażamy je w praktyce.
Innowacje wymagają cierpliwości. Czas potrzebny jest także po to, aby fala innowacji zaczęła wzbierać i tym
samym wpływała na produktywność przedsiębiorstw. Bez rozwoju innowacji nie będzie rozwoju gospodarki.
A bez odpowiedniej wiedzy i nowoczesnych narzędzi – konstruktywnej świadomości obywateli.
Życzymy wielu ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw oraz kreatywnych wizji na przyszłość.

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu
BIG InfoMonitor S.A.
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Opis konkursu – kryteria, oceny
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
1000
przeprowadzany jest nieprzerwanie od 2008 roku.
913
923
800
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy oraz
umacnianie postaw proinnowacyjnych w gospodarce
600
oraz w społeczeństwie. Głównym przesłaniem
572
400
470
konkursu jest identyfikowanie i promowanie nowych
200
oraz istniejących inicjatyw i projektów o charakterze
0
innowacyjnym i rozwojowym, w tym wspieranych
2008
2009
2010
2011
ze środków unijnych, w różnych obszarach życia
gospodarczego i społecznego Polski. Zasada konkursu
Ilość zgłoszeń w poszczególnych edycjach w latach 2008‐2011
opiera się na realizacji dwóch poziomów konkursu,
tj. w pierwszym etapie na 16-tu edycjach regionalnych oraz w drugim etapie na edycji ogólnopolskiej. W
edycji ogólnopolskiej uczestniczą podmioty, które są laureatami edycji regionalnych w swojej kategorii i
podkategorii. Na podstawie wyników edycji regionalnych tworzona jest lista podmiotów nominowanych do
edycji ogólnopolskiej, na którą kwalifikowane są 3 podmioty spośród wszystkich podmiotów zwycięzców
etapu regionalnego, które uzyskały w swojej kategorii i podkategorii największą liczbę punktów w skali kraju.
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do biura konkursu, prowadzonego przez Fundację
Innowacji i Rozwoju, wypełnionej ankiety uczestnictwa.
Ankiety wpływające do biura konkursu podlegają preselekcji dokonywanej przez Sekretarza Komisji
Konkursowej. Do dalszej oceny przez kolejnych członków komisji konkursowej kwalifikowane są ankiety, które
uzyskały minimum 35% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w danej kategorii konkursowej.
Tradycyjnie w konkursie zachowano zasadę oceny podmiotów, gmin o porównywalnej wielkości, co daje
możliwość bezpośredniego porównywania dokonań poszczególnych uczestników konkursu.
W IV edycji uczestnicy konkursu ubiegali się o tytuły w następujących kategoriach:
Grupa 1 - Przedsiębiorcy - Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjny
projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma, Wizjoner IT.
Grupa 2- Gminy - Innowacyjna gmina, Innowacyjny projekt unijny.
Grupa 3 - Organizacje i inne podmioty, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny.
Tradycyjnie „kręgosłupem konkursu” są kategorie dotyczące innowacyjności, niemniej jednak rośnie w
konkursie rola kategorii związanych z „rozwojem”, takich jak „Dynamicznie rozwijająca się firma”, czy też
„Wizjoner IT”. Kategoria pierwsza oparta jest na ocenie dynamiki wyniku finansowego, natomiast w kategorii
„Wizjoner IT” poddaje się ocenie obecny oraz przyszły potencjał rozwoju infrastruktury IT w ocenianym
podmiocie.
Otrzymane od uczestników ankiety w IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” były oceniane
przez komisję w składzie:
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 w Warszawie (SGH) – Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Wykorzystania
Funduszy Europejskich, Master in Business Administration,
dr Piotr Siłka – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, ekspert w zakresie
samorządu terytorialnego,
Marcin Wrona – pracownik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
ekspert w zakresie funduszy unijnych,
Grzegorz Jezierski – Business Development Executive, EU Funds, IBM General Business,
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.
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Kryteria oceny – Przedsiębiorcy
Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla firm w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011” wraz z
określeniem maksymalnej punktacji, możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
A – Kategoria „Innowacyjna firma”
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) zrealizowane inwestycje w środki trwałe i/lub w wartości niematerialne i prawne

8

b) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów lub usług (innowacja produktowa)

9

c) zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące zmiany w projekcie, konstrukcji produktu
lub opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej (innowacja marketingowa)

9

d) zastosowanie nowych i/lub istotnie ulepszonych metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług (innowacja
procesowa)

9

e) wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod organizacyjnych w przyjętych przez firmę zasadach
działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem (innowacja organizacyjna)

9

f) działania, które miały na celu zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko

4

g) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez pracowników firmy lub we współpracy z innymi podmiotami
zewnętrznymi

8

h) korzystanie z dotacji unijnych, wspomagających rozwój ogólny firmy i/lub wdrażanie w firmie innowacji

5

i) posiadanie systemu zarządzania, opartego na systemach jakości np. normach ISO

2

j) korzystanie z ochrony własności przemysłowej – ochrona patentowa

4

k) przyznane firmie nagrody, wyróżnienia, certyfikaty

3

RAZEM

70

B – Kategoria „Innowacyjny produkt”
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) wdrożenie nowego i/lub istotnie ulepszonego produktu (innowacja produktowa)

9

b) skala/zasięg innowacyjności produktu według firmy

3

c) przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, dotyczące nowego i/lub istotnie ulepszonego produktu

3

RAZEM
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C – Kategoria „Innowacyjna usługa”
Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) wdrożenie nowej i/lub istotnie ulepszonej usługi

9

b) skala/zasięg innowacyjności usługi według firmy

3

c) przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, dotyczące nowej i/lub istotnie ulepszonej usługi

3

RAZEM

15
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D – Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów w wyniku realizacji projektu

10

b) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych usług w wyniku realizacji projektu

10

c) zastosowanie nowych i/lub istotnie ulepszonych metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług w wyniku
realizacji projektu (efekty projektu)

10

RAZEM

30

E – Kategoria „Wizjoner IT”
Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) posiadane i wykorzystywane rozwiązania informatyczne

5

b) planowane usprawnienie działania firmy w zakresie systemów IT

15

c) zakładany wpływ zastosowania nowo wdrożonych technologii IT na przedsiębiorstwo

10

RAZEM

30

F – Kategoria „Dynamicznie rozwijająca się firma”
Kryteria podlegające ocenie:
1) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2010 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2009,
2) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2008 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2007,
3) wartość zysku netto w roku 2010 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2009,
4) wartość zysku netto w roku 2008 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2007.
Podstawą końcowej klasyfikacji będzie przyjęty przez Komisję wagowy współczynnik korygujący dany parametr, wyliczony na
podstawie analizy danych otrzymanych od uczestników.

Kryteria oceny - Gminy
Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla gmin w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011” wraz z
określeniem maksymalnej punktacji, możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
A – Kategoria „Innowacyjna gmina”
Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy

10

b) liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy

4

c) zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy

10

d) nowe inwestycje zewnętrzne i usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi

9

10

e) podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska zrealizowane przez gminę
inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy

6

f) podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów, wspierających lokalną przedsiębiorczość

9

g) projekty finansujące inicjatywy obywatelskie i/lub organizacje pozarządowe

6

h) stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby
mieszkańców

6

RAZEM:
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B – Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”
Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) innowacyjność projektu z punktu widzenia gminy

8

b) efekty projektu i ich znaczenie dla rozwoju gminy

8

c) wartość całkowita projektu unijnego w stosunku do wydatków inwestycyjnych gminy w roku rozpoczęcia
projektu

4

RAZEM

20

Kryteria oceny – Organizacje i inne podmioty
Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla organizacji oraz innych podmiotów w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju – 2011” wraz z określeniem maksymalnej punktacji, możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
A – Kategoria „Innowacyjna organizacja”
Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, projektów, usług dla członków organizacji (jeżeli dotyczy) i/lub
odbiorców zewnętrznych

10

b) współpraca z innymi podmiotami i partnerami zewnętrznymi w realizacji swoich celów

6

c) organizowanie konferencji, projektów edukacyjnych, publikacja wydawnictw wspierających przedsiębiorczość
i/ lub wspierających dziedzinę w której działa organizacja (np. NGO)

5

d) zrealizowane projekty specjalne

4

RAZEM

25

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

Kryterium

Maksymalna liczba
punktów

a) innowacyjność projektu z punktu widzenia organizacji lub podmiotu

8

b) efekty projektu i ich znaczenie dla rozwoju organizacji, oferty dla jej członków (jeśli dotyczy) i odbiorców jej
usług

12

RAZEM

20
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Laureaci Edycji Ogólnopolskiej Konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

www.liderzyinnowacji.pl
Warszawa 2012
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26.01.2012 r. - ogłoszenie wyników IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.
W gali, która odbyła się na sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych uczestniczyło ok. 190 gości.

Podczas gali, w uznaniu dla konsekwentnego wspierania idei innowacyjności wręczono tytuły
„Partnera Wspierającego Innowacyjność” dla Banku Pekao S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A.

W imieniu BIG InfoMonitor S.A. tytuł odebrał Pan
Wiceprezes Marcin Ledworowski (na zdjęciu po
prawej)

W imieniu Banku Pekao SA tytuł odebrał Pan
Dyrektor Artur Zaperty
W trakcie gali odbyła się debata „Innowacyjność
w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej”. W debacie
uczestniczyli od lewej: Pan Dyrektor Artur Zaperty
z Banku Pekao SA, Pan Prezes Krzysztof Duchnowski
z Fundacji Innowaji i Rozwoju, Pan Emil Stępień Dyrektor
Działu Rozwoju Rynku GPW SA, Pan Wiceprezes Marcin
Ledworowski z BIG InfoMonitor S.A., Pan Krzysztof
Bulaszewski Członek Zarządu IBM Polska, Pani
Dyrektor Joanna Podgórska z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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Pan Dyrektor Emil Stępień zachęcał uczestników do
debiutu na rynkach GPW SA

Pan Krzysztof Bulaszewski z IBM Polska (na zdjęciu w
środku) dzielił się z uczestnikami gali międzynarodowymi
doświadczeniami w zakresie wdrażania innowacji

Na koniec gali Pan
Prezes Krzysztof
Duchnowski zaprosił
do uczestnictwa w
kolejnych edycjach
konkursu “Krajowi
Liderzy Innowacji
i Rozwoju”

Podczas gali Sala Notowań GPW SA była szczelnie
wypełniona
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Wyniki edycji ogólnopolskiej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”
Podmioty, które uzyskały tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju” w poszczególnych kategoriach
I. Tytuł Innowacyjna firma: firma mikro
Satus Venture Sp. z o.o. (woj. małopolskie)
II. Tytuł Innowacyjna firma: firma mała
Aquafilter Europe Sp. z o. o. (woj. łódzkie)
III. Tytuł Innowacyjna firma: firma średnia
SPLAST Sp.z o.o. (woj. podkarpackie)
IV. Tytuł Innowacyjna firma: firma duża
WERNER KENKEL Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)
V. Tytuł Innowacyjny produkt: firma mikro
Grupa Techniczna CODI (woj. mazowieckie) – „System wideodomofonowy z łącznością wzajemną i biometryczną kontrolą
dostępu”
VI. Tytuł Innowacyjny produkt: firma mała
Neurosoft Sp. z o.o. (woj. dolnośląskie) – „NeuroCar RedLight”
VII. Tytuł Innowacyjny produkt: firma średnia
Datapolis.com Sp. z o.o. (woj. mazowieckie) – „Datapolis Workbox 2010”
VIII. Tytuł Innowacyjny produkt: firma duża
AC Spółka Akcyjna (woj. podlaskie) – „STAG-400”
IX. Tytuł Innowacyjna usługa: firma mikro
FilmFruit Sp. z o.o. (woj. małopolskie) – „Treespot Kraków”
X. Tytuł Innowacyjna usługa: firma mała
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie) – „Testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do
nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.”
XI. Tytuł Innowacyjna usługa: firma średnia
Wachelka INERGIS S.A. (woj. śląskie) – „Inteligentne ekoenergetyczne systemy zarządzania budynkiem”
XII. Tytuł Innowacyjna usługa: firma duża
DIALOG S.A. Grupa Netia (woj. dolnośląskie) – „i-Konferencje”
XIII. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma mikro
ksi.pl Sp. z o.o. (woj. małopolskie) – „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności ksi.pl dzięki wdrożeniu znacząco
udoskonalonej usługi BlueSend – nowe miejsca pracy ICT”
XIV. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma mała
BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (woj. wielkopolskie) – „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z
odnawialnych źródeł energii”
XV. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma średnia
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (woj. podlaskie) – „Rozwój potencjału innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje.”
XVI. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma duża
Form-Plast S.A. (woj. kujawsko-pomorskie) – „Poprawa konkurencyjności firmy Form Plast S.A. poprzez zakup urządzeń
produkcyjnych”
XVII. Tytuł Wizjoner IT: firma mikro
mProject Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)
XVIII. Tytuł Wizjoner IT: firma mała
Infar Sp. z o.o. (woj. lubuskie)
XIX. Tytuł Wizjoner IT: firma średnia
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie)
XX. Tytuł Wizjoner IT: firma duża
Wojskowy Instytut Medyczny (woj. mazowieckie)
XXI. Tytuł Dynamicznie rozwijająca się firma: firma mikro
PHU FART Krzysztof Huntowski, Mariusz Papciak sp. c. (woj. dolnośląskie)
XXII. Tytuł Dynamicznie rozwijająca się firma: firma mała
Multiprojekt Grzegorz Góral (woj. małopolskie)
XXIII. Tytuł Dynamicznie rozwijająca się firma: firma średnia
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe Gazopol Ltd Sp. z o.o. (woj. zachodniopomorskie)
XXIV. Tytuł Dynamicznie rozwijająca się firma: firma duża
WASKO S.A. (woj. śląskie)
XXV. Tytuł Innowacyjna gmina: gmina wiejska
Gmina Stare Miasto (woj. wielkopolskie)
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XXVI. Tytuł Innowacyjna gmina: gmina wiejsko-miejska
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku (woj. lubuskie)
XXVII. Tytuł Innowacyjna gmina: gmina miejska
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)
XXVIII. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – gminy: gmina wiejska
Gmina Sierakowice (woj. pomorskie) – „Budowa obiektu kulturalno-socjalnego z zapleczem administracyjnym gimnazjum w
Sierakowicach”
XXIX. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – gminy: gmina wiejsko-miejska
Gmina Bychawa (woj. lubelskie) – „Budowa zintegrowanego systemu dla zrównoważonego rozwoju gminy Bychawa”
XXX. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – gminy: gmina miejska
Gmina Miejska Hajnówka (woj. podlaskie) – „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Hajnówce”
XXXI. Tytuł Innowacyjna organizacja: organizacja – fundacja
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (woj. lubelskie)
XXXII. Tytuł Innowacyjna organizacja: organizacja – stowarzyszenie
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (woj. wielkopolskie)
XXXIII. Tytuł Innowacyjna organizacja: organizacja – inne podmioty
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. małopolskie)
XXXIV. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – organizacje: organizacja – fundacja
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (woj. podlaskie) – „Centrum Informacji IPR”
XXXV. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – organizacje: organizacja – stowarzyszenie
Gdańska Organizacja Turystyczna/Gdańsk Convention Bureau (woj. pomorskie) – „Gdańscy Akcjonariusze (wolontariusze)”
XXXVI. Tytuł Innowacyjny projekt unijny – organizacje: organizacja – inne podmioty
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (woj. śląskie) – „Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych –
Architektura i Budownictwo”

Podmioty, które uzyskały wyróżnienie w ramach edycji ogólnopolskiej konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
I. Wyróżnienie Innowacyjna firma: firma mikro:
Centrum Rehabilitacji J.W. Moskal Spółka Jawna (woj. śląskie)
Enterso Sp. z o.o. (woj. zachodniopomorskie)
II. Wyróżnienie Innowacyjna firma: firma mała
BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (woj. wielkopolskie)
Najda Consulting (woj. zachodniopomorskie)
III. Wyróżnienie Innowacyjna firma: firma średnia
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (woj. podlaskie)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘ROLTEX’ Sp. z o.o. (woj. lubuskie)
IV. Wyróżnienie Innowacyjna firma: firma duża
Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. (woj. opolskie)
Sitech sp. z o. o. (woj. dolnośląskie)
V. Wyróżnienie Innowacyjny produkt: firma mikro
Agridata Sp. z o.o. (woj. dolnośląskie) – „System bezobsługowej rejestracji procesów w gospodarstwie rolnym”
ID Block Sp. z o.o. (woj. kujawsko-pomorskie) – „ID Block”
VI. Wyróżnienie Innowacyjny produkt: firma mała
Integra Software sp. z o.o. (woj. zachodniopomorskie) – „Integra 7.4 (edycja 2011)”
PPUH INTERCAL Sp. z o.o. (woj. lubuskie) – „Wodorowy generator energii”
VII. Wyróżnienie Innowacyjny produkt: firma średnia
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (woj. małopolskie) -– „Zaprawy na bazie
cementu romańskiego do konserwacji i renowacji zabytków”
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. (woj. śląskie) – „Wiertnica górnicza MDR-03AT-E”
VIII. Wyróżnienie Innowacyjny produkt: firma duża
BALTON Sp. z o.o. (woj. mazowieckie) – „BIOSS expert”
WASKO S.A. (woj. śląskie) – „WASKO Finger Vein Authentication Platform FingerPay”
IX. Wyróżnienie Innowacyjna usługa: firma mikro
3W Serwisy Informacyjne (woj. śląskie) – „System Rejestracja24”
Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński (woj. zachodniopomorskie) – „Interaktywna wystawa edukacyjna pt. „Akademia Odkrywców” –
wystawa ma mobilny charakter.”
X. Wyróżnienie Innowacyjna usługa: firma mała
Cama-Soft Sp. z o.o. (woj. pomorskie) – „Generowanie harmonogramu i optymalizacja zasileń sieci bankomatów”
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZET Marek Zapiór (woj. śląskie) – „Metoda bezpiecznego czyszczenia zbiorników na ciekłe materiały
zapalne.”
XI. Wyróżnienie Innowacyjna usługa: firma średnia
EGB Investments S.A. (woj. kujawsko-pomorskie) – „Elektroniczny system windykacji EGB Finanse”
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. (woj. mazowieckie) – „System zbiórki odpadów małogabarytowych dla mieszkańców miast”
XII. Wyróżnienie Innowacyjna usługa: firma duża
F.P.H.U Wiśniowski Andrzej Wiśniowski (woj. małopolskie) – „Program do projektowania ogrodzeń AW Expert”
Główny Instytut Górnictwa (woj. śląskie) – „Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według zasad IEC Ex”
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XIIa. Wyróżnienie Innowacyjna firma: firma duża
Gaspol S.A.(woj. Mazowieckie)
XIII. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma mikro
CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia (woj. wielkopolskie) – „Kursy dla Pielęgniarek i Położnych”
XIV. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma mała
BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (woj. śląskie) – „Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącej
Spółki BRUK”
PPHU ROMEX Wytwórnia Zniczy Roman Iwanek (woj. lubelskie) – „Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji zniczy oraz rozbudowa zakładu”
XV. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma średnia
Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Robert Andre (woj. wielkopolskie) – „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania
wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27”
Konsorcjum Pralnicze Spółka z o.o. (woj. pomorskie) – „Wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w nowoczesne urządzenia pralnicze”
XVI. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – firmy: firma duża
Główny Instytut Górnictwa (woj. śląskie) – „Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe – HUGE”
XVII. Wyróżnienie Wizjoner IT: firma mikro
NET SYSTEM (woj. warmińsko-mazurskie)
PayLane Sp.zo.o. (woj. pomorskie)
XVIII. Wyróżnienie Wizjoner IT: firma mała
Equity Investments S.A. (woj. śląskie)
IDEAL GROUP SP.J. (woj. podlaskie)
XIX. Wyróżnienie Wizjoner IT: firma średnia
Centrum Biurowe Eproco Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. (woj. śląskie)
XX. Wyróżnienie Wizjoner IT: firma duża
WERNER KENKEL Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)
XXI. Wyróżnienie Dynamicznie rozwijająca się firma: firma mikro
CHIC M.Dziurłaj D.Urban Spółka Jawna (woj. wielkopolskie)
Piotr Biegarczyk (woj. łódzkie)
XXII. Wyróżnienie Dynamicznie rozwijająca się firma: firma mała
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. (woj. dolnośląskie)
Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Bocheńczak (woj. warmińsko-mazurskie)
XXIII. Wyróżnienie Dynamicznie rozwijająca się firma: firma średnia
BCH “MARKO” ZPCHR Scelina Marek i Sp. Sp. J. (woj. opolskie)
EC Engineering Sp. z o.o. (woj. małopolskie)
XXIV. Wyróżnienie Dynamicznie rozwijająca się firma: firma duża
Contact Center Sp. z o.o. (woj. mazowieckie)
LERG Spólka Akcyjna (woj. podkarpackie)
XXV. Wyróżnienie Innowacyjna gmina: gmina wiejska
Gmina Urszulin (woj. lubelskie)
Urząd Gminy Iłowo-Osada (woj. warmińsko-mazurskie)
XXVI. Wyróżnienie Innowacyjna gmina: gmina wiejsko-miejska
Gmina Grodzisk Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Gmina Opole Lubelskie (woj. lubelskie)
XXVII. Wyróżnienie Innowacyjna gmina: gmina miejska
Urząd Miasta Legionowo (woj. mazowieckie)
XXVIII. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – gminy: gmina wiejska
Gmina Narewka (woj. podlaskie) – „Budowa Ośrodka Turyst. Rekreacyjnego Stary Dwór Gmina Narewka”
Gmina Stare Miasto (woj. wielkopolskie) – „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola”
XXIX. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – gminy: gmina wiejsko-miejska
Gmina Czaplinek (woj. zachodniopomorskie) – „W sieci Cz@plinka”
Gmina Pszczyna (woj. śląskie) – „Budowa kompostowni osadów ściekowych ‘PSZCZYNA’ przy ulicy Złote Łany w Jankowicach”
XXX. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – gminy: gmina miejska
Gmina Wrocław/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) – „Wrocław Miastem Aktywnych”
Miasto Rydułtowy (woj. śląskie) – „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”
XXXI. Wyróżnienie Innowacyjna organizacja: organizacja – fundacja
Fundacja ProRegio (woj. wielkopolskie)
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (woj. podlaskie)
XXXII. Wyróżnienie Innowacyjna organizacja: organizacja – stowarzyszenie
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (woj. dolnośląskie)
Towarzystwo Promocji Ryb (woj. kujawsko-pomorskie)
XXXIII. Wyróżnienie Innowacyjna organizacja: organizacja – inne podmioty
PL.2012 Sp. z o.o. (woj. mazowieckie)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. podkarpackie)
XXXIV. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – organizacje: organizacja – fundacja
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (woj. lubelskie) – „Inicjatywa jest kobietą – ABC przedsiębiorczości”
XXXV. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – organizacje: organizacja – stowarzyszenie
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” (woj. podkarpackie) – „Zakład aktywizacji zawodowej w Woli
Żyrakowskiej”
XXXVI. Wyróżnienie Innowacyjny projekt unijny – organizacje: organizacja – inne podmioty
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie) – „Lepsze jutro – integracja poprzez aktywizację i edukację
pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego”
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. podkarpackie) – „Enterprise Europe Network - I Etap”
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Satus Venture Sp. z o.o.
Oleandry 2
30‐063 Kraków
województwo małopolskie
www.satus.pl

Grupa SATUS to sieć podmiotów zarządzających kapitałem i łączących inwestorów z przedsiębiorcami. SATUS
projektuje i realizuje nowatorskie rozwiązania inwestycyjne, które mimo dużego ryzyka zapewniają wysoką
stopę zwrotu z inwestycji. Grupa dysponuje bogatym zapleczem naukowo-badawczym oraz wsparciem
specjalistów z wielu branż, związanych z szeroko rozumianymi nowymi technologiami. Łącząc w sobie potencjał
i zalety różnych obszarów działań inwestycyjnych oraz wysoką aktywność zaangażowanych podmiotów SATUS
buduje nową jakość innowacyjnych przedsiębiorstw.
Zmiana rzeczywistości biznesowej dzięki innowacyjnym i pionierskim rozwiązaniom zaangażowania najlepszej
kadry dla realizacji pomysłów o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Bycie motorem i liderem w kreowaniu
sprzyjających warunków dla lepszego rozumienia i rozwijania biznesu.
SATUS realizuje finansowanie innowacyjnych projektów praktycznie bez ograniczeń branżowych. Jest to
możliwe dzięki synergii działań pomiędzy SATUS-em, jednostkami naukowymi oraz inwestorami. Grupa
łączy w sobie potencjał i zalety funduszy inwestycji zamkniętych, tradycyjnej sieci aniołów biznesu oraz
instytucji naukowo-badawczych. Dzięki temu SATUS jest organizatorem całego procesu inwestycyjnego od
inkubacji, przez komercjalizację, aż do wykreowania i wyjścia z inwestycji. Ponadto grupa rozwija projekt Sieć
Inwestorów Prywatnych, który jest realizowany w ramach Priorytetu III „Kapitał dla innowacji”, Działanie 3.3.
„Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
SATUS inwestuje w spółki we wczesnej fazie rozwoju, nie tylko te z branży ITC, ale również w trudniejsze – z
sektora biotechnologii czy inżynierii, charakteryzujące się wysokim ryzykiem oraz najwyższą stopą zwrotu.
Kapitałowo-merytoryczne wsparcie ułatwia start oraz intensywny, ale zrównoważony rozwój nowych
projektów. W ramach swojej działalności grupa współpracuje m.in. z Jagiellońskim Centrum Innowacji,
Naczelną Organizacją Techniczną FSNT, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Krajowym Funduszem
Kapitałowym oraz Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzysztof Bełech, Prezes Zarządu SATUS Venture Sp. z o.o.
Nie moglibyśmy kompleksowo wspierać innowacyjnych projektów, gdybyśmy sami nie byli
innowacyjną firmą. W SATUS wierzymy, że dobry pomysł połączony z ciężką pracą, przy
minimum dobrej woli, można przekuć w sukces. I to właśnie staramy się robić – łączyć ze
sobą innowacje, kapitał, doświadczenie i wiedzę, tworząc tym samym kolejne pionierskie
przedsięwzięcia na skalę regionu, kraju czy świata.
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Aquafilter Europe Sp. z o. o.
Św. Teresy 101
91‐222 Łódź
województwo łódzkie
www.aquafilter.com

Aquafilter Europe Sp. z o.o. to polski producent filtrów oraz urządzeń służących do filtrowania i uzdatniania
wody. Oferta obejmuje produkty umożliwiające filtrację na poziomie: mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji
oraz filtracji RO. Obecnie około 90% wszystkich komponentów oraz gotowych urządzeń, które znajdują
się w ofercie, firma produkuje na terenie Europy. Aquafilter Europe egzekwuje najbardziej rygorystyczne
wymogi bezpieczeństwa: NFS, ROHS, CE. Misją firmy jest podnoszenie standardu życia klientów poprzez
zagwarantowanie im czystej i zdrowej wody. Aquafilter korzysta z wiedzy i doświadczenia doskonale
wykwalifikowanych inżynierów i projektantów. W procesie produkcji firma egzekwuje surowe wymogi
jakościowe procesów produkcyjnych zgodnych z NFS. Najwyższe standardy technologiczne są nieodłącznym
elementem podejmowanych działań, zwłaszcza że dotyczą uzdatniania wody pitnej, a co za tym idzie –
zdrowia klientów.
Aquafilter Europe to:
• polska firma z wieloletnim doświadczeniem,
• produkcja komponentów oraz montaż filtrów w Polsce i Europie – wysoka jakość wyrobów potwierdzona
wieloma certyfikatami,
• ubezpieczenie (OC) produktu do kwoty 2.000.000$,
• dotacje unijne na nowe maszyny, technologie, hale produkcyjne,
• innowacyjne pomysły,
• nowoczesny park maszynowy,
• nowoczesne laboratoria techniczne,
• wysoko wykwalifikowana kadra,
• magazyny wysokiego składowania,
• uproszczona procedura celna – gwarancja sprawnej logistyki,
• wewnętrzny dział QC, egzekwujący rygorystyczne normy jakościowe NFS (firma przekracza normę NFS o
150%) oraz standardy Europejskie (przekroczone o 25%),
• dzielenie się zyskiem z najbardziej potrzebującymi (firma wspiera wiele akcji charytatywnych m.in. Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Fundację Jana Pawła II).

Ewelina Wierdak, Wiceprezes Zarządu Aquafilter Europe Sp. z o.o.
Stworzone przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia doskonale wykwalifikowanych
inżynierów oraz projektantów produkty Aquafilter wyróżniają się doskonałą jakością
oraz nowoczesnym wyglądem. Najwyższe standardy technologiczne są nieodłączną
częścią naszych działań, zwłaszcza że dotyczą uzdatniania wody pitnej, a w efekcie
– zdrowia naszych klientów.
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SPLAST Sp. z o.o.
Łukasiewicza 43
38‐460 Jedlicze
województwo podkarpackie
www.splast.com.pl

Firma SPLAST Sp. z o.o. została założona przez Tadeusza Sanockiego w 1989 roku i do dziś pozostaje firmą rodzinną
z kapitałem polskim. Specjalizuje się w przetwórstwie metodą wtrysku technicznych tworzyw termoplastycznych dla
branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej, produkując detale o wysokich parametrach
technicznych i jakościowych. Jest także największym polskim producentem profesjonalnego sprzętu do utrzymywania
czystości (mobilnych wózków serwisowych i zestawów sprzątających), który znajduje szerokie zastosowanie w
efektywnym sprzątaniu obiektów wielkopowierzchniowych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym,
zapewniającym różne możliwości produkcji wtryskowej, a wszystkie procesy odbywają się w zgodzie z wdrożonymi
certyfikatami jakości ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 oraz certyfikatem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.
Od niedawna rynek podbijają najnowsze produkty SPLAST:
• AquaSplast® – grupa ergonomicznych i zaawansowanych zestawów, zaprojektowana w celu optymalizacji procesu
sprzątania na mokro. Każdy element został przetestowany w ekstremalnych warunkach. Produkty charakteryzują
się wydłużonym czasem eksploatacji dzięki zastosowaniu najwyższej klasy tworzyw sztucznych w połączeniu ze stalą
szlachetną. Niepowtarzalne wzornictwo spełnia wymagania obiektów o najwyższych standardach estetycznych.
• ComfortSplast® – grupa ekskluzywnych produktów do profesjonalnego utrzymywania czystości, przeznaczonych
głównie dla branży hotelarskiej. To systemy modułowych zestawów o nowoczesnym wzornictwie oraz z możliwością
zabudowy tekstyliami lub drewnem, w zależności od wystroju wnętrza, do którego sprzęt jest przeznaczony.
• AssepticoSplast® – grupa zestawów, wózków oraz stelaży wykonanych w technologii antybakteryjnej. Wielomiesięczne
próby i badania zaowocowały pozytywną ekspertyzą antybakteryjną zgodnie z normą ISO:22196 (Plastics Measurement
of antibacterial activity on plastics surface). Redukcja wzrostu badanych mikroorganizmów na powierzchni wyrobów
wytworzonych w nanotechnologii wyniosła nawet 99,9%. SPLAST jest pierwszą firmą na świecie, oferującą tego typu
technologię w branży utrzymania czystości.
Nowe linie produktowe SPLAST wyznaczają innowacyjne kierunki rozwoju profesjonalnego sprzętu do utrzymywania
czystości, a firmie pozwalają zachować pozycję lidera w tej branży.
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WYRÓŻNIENIE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLTEX” Sp. z o.o.
Rozwojowa 3
66‐100 Brzezie k/Sulechowa
województwo lubuskie
www.roltex.com.pl

Powstałe w 1994 roku P.W. Roltex Sp. z o.o. zajmuje się szeroko rozumianą obróbką blach, rur i profili oraz techniką
magazynową. Firma posiada 2 zakłady produkcyjne, mieszczące się w Sulechowie oraz 3 oddziały handlowe (Sulechów,
Poznań i Konin).
Od początku funkcjonowania rozwój i doskonalenie były kluczowymi elementami działalności. Przyczyniło się to m.in.
do inwestycji w technologię laserową, która wykorzystywana jest już od blisko 7 lat. Chcąc nadal zwiększać możliwości
i wychodząc naprzeciw wymaganiom oraz oczekiwaniom klientów, firma podjęła strategiczną decyzję o budowie
nowego zakładu produkcyjnego, wyposażonego w nowoczesny park maszyn, przystosowanych do obróbki blach, rur i
profili. Projekt linii produkcyjnej został wysoko oceniony przez zewnętrzne grono ekspertów za innowacyjność, wzrost
konkurencyjności oraz nowoczesność, co spowodowało, że część tej inwestycji została sfinansowana ze środków Unii
Europejskiej. Uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego odbyło się w 2009 roku.
Posiadany obecnie park maszyn i związane z nim możliwości w zakresie obróbki blach, zdobyte doświadczenie
oraz kwalifikacje zarówno przekładają się na miejsce w czołówce polskich firm, jak i dają możliwość skutecznego
konkurowania z firmami na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest rosnące grono zadowolonych klientów oraz
liczne nagrody i wyróżnienia. Dział techniki magazynowej dysponuje natomiast szerokim asortymentem, który pozwala
na bogate wyposażenie każdego magazynu, począwszy od prostego wózka platformowego, poprzez wózki paletowe,
stoły podnośne, a kończąc na rozbudowanych systemach regałowych.
Historia przedsiębiorstwa to doskonały przykład na to, że nawet początkowo mała firma, zlokalizowana w niewielkim
mieście, może, poprzez skuteczne działania, konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, jak również zdobyć szacunek i
zaufanie kontrahentów.

Krzysztof Koniuszy, Prezes Zarządu P.W. Roltex Sp. z o.o.
Otrzymane przez nasze przedsiębiorstwo wyróżnienie w konkursie
ogólnopolskim jest dla nas kolejnym dowodem no to, że inwestycje, które
zrealizowaliśmy, były krokiem we właściwą stronę. Nieustanna chęć rozwoju
i doskonalenia są według nas kluczowe, aby skutecznie konkurować na rynku
krajowym oraz międzynarodowym. Wdrożenie innowacyjnej technologii
pozwoliło nam osiągnąć pozycję lidera w wymiarze regionalnym i krajowym
w zakresie obróbki blach.
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WERNER KENKEL Sp. z o.o.
Mórkowska 3 Krzycko Wielkie
64‐117 Krzycko Małe
województwo wielkopolskie
www.wernerkenkel.com.pl

Werner Kenkel Sp. z o.o. jest polską firmą rodzinną od ponad 30 lat związaną z rynkiem opakowań. Założycielem był
Werner Kenkel, który od 1979 roku prezentował wielkie osobiste zaangażowanie i chęć stałego rozwoju. Dzięki temu
dzisiaj firma zajmuje miejsce w ścisłej czołówce producentów tektury falistej i opakowań w Polsce. Obecni właściciele,
Adam i Damian Kenkel, synowie założyciela, nie tylko dbają o utrzymanie wysokiego poziomu firmy, ale wciąż ją rozwijają.
W ostatnich latach poczyniono liczne inwestycje, wyposażając zakład w nowoczesne linie produkcyjne, które pozwalają
stale podnosić poziom jakości produktów, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Inwestycje w nowoczesny
i innowacyjny park maszynowy dają możliwość wykonywania wszelkiego rodzaju opakowań z wielokolorowymi
nadrukami w technice flexo i offset. Wykwalifikowana i kompetentna załoga firmy oraz opieranie się na analizach dobrze
wyposażonego zakładowego laboratorium zapewniają utrzymanie wysokiej jakości wyrobów podczas całego procesu
produkcyjnego. Od 2003 roku Werner Kenkel Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001 i środowiskowy 14001.
Prowadząc działalność, firma przywiązuje dużą uwagę do spraw ochrony środowiska. W tym zakresie poczyniono
wiele nakładów inwestycyjnych m.in. w zamknięty obieg wody w procesie produkcyjnym z systemem podczyszczania
ścieków, uzdatniania wody w procesach koagulacji, flokulacji, sedymentacji i filtracji oraz zmiękczania i wytrącania
związków chemicznych. Najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem jest oddana do użytku w 2011 roku zakładowa
elektrociepłownia z generatorem prądu o mocy 1,127 MW, zasilanym gazem w systemie trójgeneracji. Firma produkuje
własny prąd, przez co stała się w dużej mierze niezależna od dostawcy energii, co z kolei zapewnia ciągłość produkcji i
bezpieczeństwo dostaw do naszych odbiorców. System trójgeneracji daje także dużą efektywność energetyczną przez
wykorzystanie produktów ubocznych z procesu produkcji prądu w postaci ciepłej wody i spalin, które są następnie
w systemie przetwarzane na chłód i parę, wykorzystywane w procesach produkcyjnych zakładu. Werner Kenkel Sp.
z o.o. posiada zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), połączony z zaawansowanym systemem
planowania produkcji, system kodów kreskowych, monitoringu i poczty elektronicznej, a także system Faktura. Aby
zabezpieczyć się przed skutkami nieprzewidzianych awarii i zachować ciągłość pracy, firma wdrożyła drugi ośrodek
przetwarzania danych, czasowo przejmujący funkcje niepracującego systemu pierwotnego. Długoletnie doświadczenie,
najnowsze technologie i najwyższa jakość wyrobów przyczyniają się do sukcesów firmy, czego wynikiem jest znaczący
udział Werner Kenkel Sp. z o.o. w rynku krajowym i międzynarodowym.
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Sitech Sp. z o. o.
Strefowa 2
59‐101 Polkowice
województwo dolnośląskie
www.sitech.com.pl

Sitech jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, należącym do renomowanego koncernu Volkswagen.
Działalność spółki koncentruje się na produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych do aut takich
marek, jak: Audi, Volkswagen, Škoda i Seat. Produkty Sitech trafiają do wielu krajów na całym świecie,
m.in. do Niemiec, Czech, a także do Chin oraz RPA. Firma wyznacza najwyższe standardy jakości w zakresie
oferowanych produktów, zapewniając tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom
samochodów.
Sukces spółki możliwy jest dzięki zaangażowaniu 1800 pracowników, którzy tworzą znakomicie zgrany i
profesjonalny zespół. Zgodnie z założeniami przyjętej strategii Mach’18, kapitał ludzki stanowi jeden z
kluczowych filarów firmy. Spółka inwestuje w pracowników, dbając o ich rozwój tak, aby w najlepszy sposób
połączyć zdolności załogi z potrzebami firmy.
Przedsiębiorstwo stosuje nowatorskie rozwiązania w zakresie produkcji siedzisk samochodowych. W spółce
stworzono nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, w którym są prowadzone liczne badania nad
innowacjami. W ramach projektu PQ 25 grupa konstruktorów Sitech zaprojektowała i wdrożyła do produkcji
seryjnej rozwiązania, które zastosowano w VW Polo, Skodzie Fabii oraz Audi A1.
W spółce zachęca się pracowników do proinnowacyjnych postaw, bazując na doświadczeniu i kreatywności
wszystkich członków załogi. Stworzono platformę wniosków racjonalizatorskich, poprzez którą pracownicy
mają możliwość zaproponowania nowoczesnych rozwiązań lub udoskonalenia już istniejących.
Sitech konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera poprzez realizację spójnej i klarownej wizji rozwoju
spółki. Dzięki odpowiednim decyzjom inwestycyjnym oraz wysokim kompetencjom personelu firma stała się
jednym z najbardziej innowacyjnych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Hans Joachim Schreiner, Prezes Zarządu Sitech Sp. z o.o.
Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem zapewniającym rozwój i konkurencyjność naszego
przedsiębiorstwa. Kształtuje ona przyszłość spółki oraz determinuje sukces ekonomiczny.
Implementację innowacyjnych rozwiązań zawdzięczamy zaangażowaniu pracowników, którzy
aktywnie uczestniczą w procesie rozwoju naszej organizacji.
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Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.
Szkolna 15
47‐ 225 Kędzierzyn – Koźle
województwo opolskie
www.ntp.com.pl

Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. – firma nominowana do czołówki krajowych liderów innowacji
i rozwoju zajmuje się odlewnictwem ciśnieniowym aluminium i magnezu. Swoją działalność prowadzi od
ponad 17 lat, odnotowując przy tym stały wzrost wartości firmy. Poprzez strategiczne działania stała się silnie
konkurencyjna na rynku krajowym, a także europejskim.
Główną zaletą NTP jest to, że działalność nie opiera się tylko na odlewnictwie, ale również na budowie oraz
serwisach maszyn przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego. Ponadto spółka jako jedna z nielicznych
włączyła w proces produkcyjny odlewania wydział obróbki CNC.
NTP specjalizuje się w produkcji odlewów przeznaczonych w 95% do branży motoryzacyjnej. Poprzez
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i stałe unowocześnianie technologii spółka wciąż pozyskuje zaufanie
nowych partnerów. Detale, które produkowane są w NTP, można znaleźć w takich markach samochodów, jak
BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, PSA, Jaguar, Dacia, Renault, Daimler, Skoda, itp. Są to zarówno części silnika,
pokrywy głowic cylindrycznych, miski olejowe, części skrzyni biegów, kierownice jak i elementy wyposażenia
pojazdów. Produkty doceniane są nie tylko przez klientów, uzyskują też wyróżnienia od różnych organizacji.
Świadczy o tym np. fakt, że za aluminiową pokrywę głowicy cylindrycznej NTP otrzymało Medal Europejski
oraz Polską Nagrodę Jakości.
Przepisem na sukces jest stałe dopasowywanie strategii rozwoju do nowoczesnych technologii. Każda
inwestycja zawiera elementy innowacji technologicznej, procesowej bądź organizacyjnej. Firma realizuje
swoje cele dzięki środkom własnym przy znacznym wsparciu funduszy europejskich. Ponadto spółka postawiła
na rozwój przez pozyskiwanie nowych inwestorów. Dzięki temu NTP zyskało status firmy międzynarodowej.
Konsekwencja we wdrażaniu innowacyjnych technologii przyczyniła się do wzrostu wartości firmy. Według
analizy Dun&Bradstreet w ostatnich latach wartość ta wzrosła kilkukrotnie, co zostało nagrodzone wieloma
nagrodami, w tym dwoma diamentami w latach 2010 i 2011, przyznawanymi przez Forbes.

Paweł Kocieniewski, Prezes Zarządu Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.
Nasza firma zyskała uznanie wśród wielu klientów. Jednym z ważniejszych aspektów
działania jest dla nas dbałość o zadowolenie klienta. Tak znaczny oraz szybki rozwój to
wielki sukces całej załogi. Gwarantujemy, że na tym nie poprzestaniemy i poprzez innowacje
będziemy dążyć do dalszych sukcesów.
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Grupa Techniczna CODI
Renesansowa 7c
01‐905 Warszawa
województwo mazowieckie
www.codi.pl

Nagrodzony produkt:
„System wideodomofonowy z łącznością wzajemną i biometryczną kontrolą dostępu”
Grupa Techniczna CODI zajmuje się od 1985 roku projektowaniem i produkcją systemów łączności wewnętrznej,
takich jak domofony, wideodomofony, interkomy itd. W 1985 roku powstał pierwszy na rynku domofon cyfrowy, za
który firma uzyskała status Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej. Kolejne lata przyniosły rozwój konstrukcji, idący w
kierunku maksymalnej nowoczesności i funkcjonalności oraz trwałości eksploatacyjnej. Już w 1993 roku rozpoczęto
produkcję jedynych na rynku domofonów z pełną łącznością wzajemną pomiędzy wszystkimi lokatorami.
Dzięki opatentowanym rozwiązaniom, stosowanym z powodzeniem do dnia dzisiejszego, udało się uzyskać tak
wysoką funkcjonalność przy nadzwyczaj prostej sieci przewodowej. Od roku 1997 produkowane są systemy do obsługi
zamkniętych osiedli, następnie opracowano systemy wideo wraz z obsługą stanowisk portierskich. Wówczas firma
wprowadziła kilka typów monitorów wideo, m.in. nagrodzony Brązowym Kaskiem w 2002 roku na targach Muratora
głośnomówiący monitor z kolorowym ekranem LCD systemu DSFV.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom eksportowym w 2007 roku firma stworzyła najnowszą generację systemów
wideodomofonowych – DSX, które oprócz rozbudowanej pełnej łączności wzajemnej pomiędzy mieszkańcami, zostały
wyposażone w najnowszą, biometryczną kontrolę dostępu (skanowanie linii papilarnych) oraz możliwość współpracy
z lokalnymi podsystemami alarmowymi w apartamentach. System ten – „Linea Azzurro” ma śmiałą i odważną linię
wzorniczą. Obudowy modułów zewnętrznych wykonano już nie z ciętych profili hutniczych, tylko metodą wtrysku
stopu aluminium, co umożliwiło uzyskanie dowolnie fantazyjnych kształtów. Zarówno moduł zewnętrzny, jak i monitor
w lokalu posiadają nowoczesne klawiatury zbliżeniowe, zapewniające najwyższy komfort, wygodę obsługi oraz
bardzo wysoką niezawodność. „Linea Azzurro” to także zintegrowany system alarmowy, obejmujący lokalne instalacje
wewnątrz apartamentów z wzajemnym powiadamianiem sąsiedzkim lub powiadamianiem ochrony lokalnej.

Jacek Rydzewski, Prezes Zarządu Grupy Technicznej CODI
Od dnia założenia firmy produkujemy i wprowadzamy na rynek wysokiej jakości
innowacyjne technologie. Szczególną uwagę zwracamy na najcenniejszą stronę
wszelakich rozwiązań technicznych – ich maksymalną prostotę, elegancję
i przejrzystość. Dzięki takiemu podejściu nasze rozwiązania zawierają wiele
patentów, są przyjazne w obsłudze, instalacji oraz późniejszym utrzymaniu w
ruchu. Te właśnie cechy, wraz z niebanalnym designem, zostały dostrzeżone i
docenione w kilku krajach Europy Zachodniej
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ID Block Systems Sp. z o.o.
Kurowa 4
88‐100 Inowrocław
województwo kujawsko‐pomorskie
www.idblock.pl

Nagrodzony produkt:
„ID Block”
ID Block Systems Sp. z o.o. została powołana po 3 latach prac wstępnych oraz badań, dotyczących nowych
technologii, w tym przyszłościowych technologii zbliżeniowych. W tym czasie powstało kilka wdrażanych
obecnie projektów z zakresu ochrony danych osobowych. Wraz z prezentacją jednego z nich w programie
„Dragons’ Den – jak zostać milionerem” rozpoczął się nowy etap podmiotu jako dobrze rokującego start-upu.
Obecnie ID Block Systems, wprowadzając na rynek jeden ze swoich produktów, jednocześnie pracuje nad
innowacyjnymi rozwiązaniami z coraz szerzej stosowanej technologii zbliżeniowej RFID. Rozwiązania ID Block
były kilkakrotnie doceniane nagrodami oraz wyróżnieniami krajowymi.
ID Block Systems przy swoich projektach współpracuje zarówno z podmiotami zagranicznymi, jak i krajowymi
jednostkami naukowymi, np. Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego czy Instytutem Technologii
Materiałów Elektronicznych w Warszawie.
Wyróżniony produkt jest dedykowany wszystkim użytkownikom dokumentów bezstykowych, posiadającym
aktualnie stosowane rozwiązania. Jednocześnie charakteryzuje go wartość edukacyjna dla wszystkich, którym
świadomość istnienia technologii RFID była obca, mimo że spotykają się z nią na co dzień.

Piotr Nawrocki, Prezes Zarządu ID Block Systems Sp. z o.o.
Nasza spółka nie jest wyłącznie producentem etui zabezpieczających. Pracujemy nad
kilkoma projektami i zgłoszeniami patentowymi, pozwalającymi na całkowicie bezpieczne
korzystanie z dokumentów zbliżeniowych, ale także nad patentami w zakresie ochrony
własności intelektualnej. Mamy nadzieję, że jedno z kolejnych naszych rozwiązań,
dedykowane instytucjom wydającym dokumenty zbliżeniowe, zostanie pozytywnie przyjęte.
Tym samym będziemy mogli jednocześnie zaspokoić potrzeby konsumentów i producentów
dokumentów w zakresie bezpieczeństwa wymiany danych. Projekt planujemy wdrożyć wraz
z jednym z instytutów badawczych, a jego funkcjonalność powinna odbić się szerokim echem
medialnym.
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Agridata Sp. z o.o.
Parkowa 7
55‐330 Miękinia
województwo dolnośląskie
www.agridata.eu

Nagrodzony produkt:
„System bezobsługowej rejestracji procesów w gospodarstwie rolnym”
Agridata Sp. z o.o. specjalizuje się w konstrukcji i dostarczaniu urządzeń, służących optymalizacji produkcji
rolniczej. Nasza oferta skierowana jest do gospodarstw rolnych, które cenią sobie nowoczesność, oszczędność
i produkcję bezpiecznej żywności z zachowaniem szacunku dla środowiska naturalnego.
AGRIREG jest systemem bezobsługowej rejestracji i monitorowania procesów produkcyjnych w gospodarstwie
rolnym. Dostępny przez przeglądarkę internetową panel nadzoru i monitoringu prac polowych jest kluczowym
elementem systemu. Pozwala on na przeglądanie aktywności pracowników oraz maszyn w gospodarstwie.
Dostarcza statystyk i raportów oraz umożliwia optymalne zarządzanie gospodarstwem. System pozwala na
ograniczenie prac administracyjnych, wykonywanych przez pracowników, poprzez automatyczne rejestrowanie
prac polowych prowadzonych w gospodarstwie. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo produkowanej
żywności oraz umożliwia śledzenie całego łańcucha produkcyjnego – od momentu zasiewu aż do momentu
pojawienia się gotowego produktu na półkach sklepowych.
Dzięki prezentowanemu rozwiązaniu proces rejestracji prac polowych jest całkowicie zautomatyzowany –
maszyny są wyposażone w bezprzewodowe tagi. Każda z maszyn rolnych zostaje oznaczona specjalnym,
bezprzewodowym tagiem (urządzeniem unikalnie je identyfikującym), zasilanym bateryjnie. W chwili, gdy
do ciągnika zostanie podłączona maszyna, terminal systemu sam ją wykryje i zidentyfikuje. Bezprzewodowa
technologia identyfikacji maszyn, opracowana w firmie Agridata, pozwala uniknąć kłopotów, związanych
z podłączaniem dodatkowych kabli między maszynami. Ponadto na niektórych maszynach montowane są
urządzenia, pozwalające podłączyć niezbędne sensory (np. sensor ruchu czy przepływu płynu w opryskiwaczu).
Jest to autorskie rozwiązanie umożliwiające podłączenie nowych lub już obecnych na maszynie sensorów,
raportujących o aktualnym stanie pracy.

Łukasz Konarski, Prezes Zarządu Agridata Sp. z o.o.
Od dnia założenia firmy konstruujemy i wprowadzamy na rynek rolny wysokiej
jakości innowacyjne rozwiązania technologiczne. Bliska współpraca z
naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki owocuje licznymi
innowacyjnymi rozwiązaniami, usprawniającymi prace w nowoczesnym
gospodarstwie rolnym. Nasze motto brzmi: „Kierując się uczciwością i
odpowiedzialnością za naszą planetę, darząc szacunkiem człowieka i jego
naturalne środowisko, polegając na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, wspólnie
tworzymy i doskonalimy rozwiązania, zapewniające zdrową i bezpieczną
żywność”.
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Neurosoft Sp. z o.o.
Kolejowa 18
55‐120 Osola
województwo dolnośląskie
www.neurosoft.pl

Nagrodzony produkt:
„NeuroCar RedLight”
Spółka Neurosoft zajmuje się rozwojem i wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystujących
algorytmy sztucznej inteligencji. Z powodzeniem zaimplementowała już rozwiązania, w których zastosowano
rozpoznawanie obrazów cyfrowych, przetwarzanie języka naturalnego oraz analizę i syntezę mowy.
Główne obszary działalności firmy to:
Przetwarzanie obrazów cyfrowych – firma jest autorem systemu do automatycznej identyfikacji pojazdów na
podstawie obrazów pobieranych z kamery cyfrowej (NeuroCar). Trzon systemu to autorskie oprogramowanie
Neurosoftu oparte na technologii sieci neuronowych, wykorzystujące techniki DSP (NeuroCar Engine). Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych procesorów wielordzeniowych, oferujących odpowiednią moc obliczeniową,
zrezygnowano z użycia wyspecjalizowanego sprzętu do przetwarzania obrazu. Szczególnie zasługuje na uwagę
innowacyjny moduł systemu, służący do rozpoznawania marki, modelu i koloru pojazdu.
Neurosoft posiada także unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów (własny format BIP).
Z początkiem listopada 2010 roku firma Neurosoft wprowadziła na rynek portal informacji gospodarczej
NeuroBiz – „Ludzie w Biznesie” (NeuroBiz.pl), umożliwiający dostęp do danych podmiotów gospodarczych
i powiązanych z nimi osób fizycznych, stworzony w oparciu o ponad 2 mln wpisów, publikowanych od 2001
roku (tj. od chwili powstania Krajowego Rejestru Sądowego ) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Analiza języka naturalnego – efektem prac jest komercyjny system do analizy morfoskładniowej tekstów
pisanych w języku polskim (GRAM).
Synteza mowy – Neurosoft prowadzi badania w zakresie Text to Speech, których efektem jest program
do syntezy mowy języka polskiego – SynTalk.

Janusz Wróbel, Prezes Zarządu Neurosoft Sp. z o.o.
Nasza firma, uczestnicząc w rozwoju polskiej myśli technicznej, wychodzi naprzeciw
potrzebom wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii. Szczególnie
bliskie jest nam bezpieczeństwo ruchu drogowego, dlatego staramy się, za pośrednictwem
naszych rozwiązań informatycznych, przyczynić się do zapewnienia ochrony naszym
rodakom.
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PPUH INTERCAL Sp. z o.o.
Bolesława Chrobrego 4
66‐016 Czerwieńsk
województwo lubuskie
www.intercal.pl

Nagrodzony produkt:
„Wodorowy Generator Energii”
Firma „Intercal” funkcjonuje na rynku od 1993 roku, do tej pory głównie w branży ciepłowniczej jako sprzedawca
i serwisant urządzeń grzewczych (m.in. kotłów, palników, części uzupełniających itp.). Dzięki rozpoczętym w
2001 roku pracom, związanym z pozyskiwaniem energii z odpadów, opracowała technologię, umożliwiającą
wytwarzanie energii z mokrej biomasy lub pozostałości produkcyjnych z możliwością dalszego przetwarzania
na strumień energii cieplnej o temperaturze ponad 1000°C i dalszym jej przetwarzaniem na energię w
strumieniu pary oraz energię elektryczną.
W wyniku prac powstało i zostało przetestowane urządzenie – Wodorowy Generator Energii. Generator
stosowany jest jako urządzenie przedpaleniskowe w stosowanych kotłowniach, którego paliwem są uciążliwe
odpady poprodukcyjne. Innowacyjność technologii polega na zgazowywaniu paliwa w jednolitej reakcji
rozkładu i spalania gazu syntezowego w specjalnym generatorze, wykonywanym z betonowych kształtek z
materiałów żaroodpornych.
W urządzeniu można przetwarzać większość pozostałości produkcyjnych, zawierających węgiel i monotlenek
diwodoru, takich jak: zrębki, węgiel brunatny, pozostałości poubojowe, pierze, rośliny zielone, tworzywa
sztuczne, gumę itp. Energię cieplną, pochodzącą z Wodorowego Generatora Energii, wykorzystuje się do
produkcji ciepłej wody, powietrza, a przede wszystkim do produkcji pary na potrzeby produkcji energii
elektrycznej. Pozostałą po procesie parę używa się w procesach technologicznych zakładu przemysłowego.
Bardzo szerokie możliwości stosowania różnych wsadów do zgazowania powodują, że urządzenie może
być użytkowane przez odbiorców prowadzących różnego typu działalności produkcyjne. W takim układzie
spięciu ulega obieg energetyczny i odpadowy zakładu produkcyjnego. Wynikają stąd oszczędności kosztów,
związanych z utylizacją i deponowaniem odpadów, a energię w nich zawartą wykorzystuje się technologicznie.
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Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o.
Mikołajczyka 61/63
41‐200 Sosnowiec
województwo śląskie
www.zmuw.internetdsl.pl

Nagrodzony produkt:
„Wiertnica górnicza MDR-03AT-E”
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. w Sosnowcu specjalizują się w produkcji maszyn
wiertniczych, przeznaczonych do prac poszukiwawczych i wyprzedzających w podziemiach kopalń. Spółka
produkuje znane w branży wydobywczej węgla kamiennego w Polsce wiertnice MDR-06A, WMD-150 i MDR03AT-E, a ponadto dostarcza osprzęt wiertniczy i narzędzia wiertnicze małośrednicowe: rury płuczkowe,
rdzeniówki pojedyncze i podwójne, koronki słupkowe i diamentowe oraz wiertnicze narzędzia ratunkowe –
tuty i gwintowniki. Firma jest jedynym w Polsce producentem narzędzi służących do prac wiertniczych, takich
jak:
- rdzeniówki pojedyncze typ P i W,
- rdzeniówki podwójne typ M, z typowymi połączeniami gwintowymi stożkowymi, stosowanymi w wiertnictwie
lub innymi, zgodnie z życzeniami klientów. W ofercie znajduje się również duży wybór przewodów wiertniczych
tzw “żerdzi”.
ZMUM produkują w ramach posiadanych możliwości technicznych zakładów wszelkie urządzenia lub osprzęt,
według dokumentacji klienta.
Nagrodzony produkt – Wiertnica górnicza MDR-03AT-E, jest przeznaczony do wykonywania odwiertów
odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających. Umożliwia wiercenie w różnych kierunkach dzięki
zastosowaniu obrotnicy w kadłubie skrzyni przekładniowej.
Cechą innowacyjną wiertnicy jest łatwość sterowania z szybkim doborem parametrów wiercenia przy
zmiennych warunkach geologicznych. Cechą szczególną wiertnicy są jej małe gabaryty i mała masa oraz
modułowa budowa, co ma istotne znaczenie ze względu na ograniczone miejsce w górniczych wyrobiskach
oraz podczas transportu.

Tomasz Derda, Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o.
Spółka Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych stale doskonali swoje produkty.
Niezależnie od wyróżnionej wiertnicy w 2009 roku nasza firma wprowadziła na rynek
koronki wiertnicze diamentowe. W 2011 roku zaprezentowała nową wiertnicę Inżyniersko‐
Geologiczną WIG‐200. Aktualnie spółka przystępuje do prac nad wiertnicą górniczą z
napędem hydraulicznym. W zakresie prac badawczo‐rozwojowych spółka współpracuje z
Instytutem Techniki Górniczej KOMAG oraz z Narodowym Centrum Innowacji i Rozwoju w
Warszawie.
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WYRÓŻNIENIE

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8, 31‐983 Kraków
województwo małopolskie
www.icimb.pl

Nagrodzony produkt:
„Zaprawy na bazie cementu romańskiego do konserwacji i renowacji zabytków”
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową,
obejmującą swoją działalnością wszystkie dziedziny nauki i przemysłu, związane z przetwórstwem surowców
niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych oraz szkła, materiałów ogniotrwałych i
budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie już od kilku lat bierze udział w grantach
europejskich i krajowych, dotyczących reaktywacji produkcji cementu romańskiego jako materiału do
renowacji zabytków z przełomu XIX i XX wieku, wykończonych w tej technologii. Prace nad odtworzeniem
zapomnianej technologii rozpoczęły się od projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego „ROCEM
– cement romański do właściwej konserwacji zabytków architektury” i na podstawie jego wyników została
opracowana technologia produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym.
Zaprawy na bazie cementu romańskiego to doskonałe produkty do renowacji wypraw tynkarskich i
sztukaterii, zachowanych na oryginalnych fasadach zabytkowych budynków, zarówno tynków prostych,
profili ciągnionych, jak i odlewów. Z równym powodzeniem mogą być stosowane do wykańczania elewacji
współczesnych obiektów oraz do tworzenia różnego rodzaju elementów i odlewów dekoracyjnych. Cement
romański to naturalne spoiwo hydrauliczne powszechnie stosowane do dekoracji fasad budynków w XIX i na
początku XX wieku. Do dnia dzisiejszego fasady te stanowią o niepowtarzalnym charakterze historycznych
centrów większości miast europejskich. Po I wojnie światowej zaprzestano produkcji cementów romańskich,
a techniki rzemieślnicze zostały zapomniane.
Obecnie na bazie cementu romańskiego w krakowskim Oddziale produkowane są materiały do renowacji
zabytkowych budynków oraz do dekoracji współczesnych obiektów:
- zaprawa tynkarska,
- gładź tynkarska,
- zaprawa do odlewów i gzymsów,
- farba renowacyjna.

dr inż. Henryk Szeląg, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w
Krakowie
Nasz Oddział posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie materiałów
budowlanych, szkła i ceramiki, systematycznie rozszerzamy i unowocześniamy
naszą ofertę naukowo‐badawczą, wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom
technologicznym i materiałowym oraz wymaganiom stawianym przez rynek
europejski. Potwierdzeniem innowacyjności naszych rozwiązań są międzynarodowe
nagrody i wyróżnienia między innymi z Brukseli, Paryża, Moskwy, Lipska, Warszawy.
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AC Spółka Akcyjna
27 Lipca 64
15‐182 Białystok
województwo Podlaskie
www.ac.com.pl

Nagrodzony produkt:
„STAG 400 DPI – sterownik dedykowany do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny”
AC Spółka Akcyjna jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem instalacji autogaz marki STAG i
jedną z nielicznych firm podlaskich, której akcje notowane są na podstawowym rynku warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych. Na polskim rynku spółka działa już od ponad 25 lat i obecnie jej udział w ogólnej sprzedaży systemów
autogaz w kraju szacuje się na około 50%. Oferta produktowa firmy dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2011
rokusprzedażnarzeczkontrahentówzagranicznychstanowiła63%przychodówACSAogółem,adokluczowychodbiorców
zagranicznych AC SA należą m.in.: Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja oraz Tajlandia. AC SA oferuje ponad 200 produktów na
rynek autogazu, spośród których wiodącą rolę odgrywają sterowniki do instalacji LPG/CNG. Sztandarowym elementem
oferty handlowej spółki jest seria produktów pod marką STAG. Wiele rozwiązań zastosowanych w ofercie tej marki było
i jest pionierskie na skalę światową. Klientami spółki są zarówno koncerny motoryzacyjne, warsztaty montażu instalacji
autogazu, dystrybutorzy instalacji gazowych i innych części samochodowych, jak I odbiorcy indywidualni – właściciele
aut. Spółka, jako jedyna w branży, posiada ogólnokrajową sieć 45 Partnerskich Warsztatów Serwisowych (PWS) oraz
Rekomendowanych Warsztatów Serwisowych, których łączna liczba sięga 100. Zadaniem 10 doradców technicznohandlowych jest stały nadzór nad jakością montażu produktów STAG, organizacja szkoleń dla pracowników warsztatów
i doraźna pomoc w trudnych przypadkach. Zaawansowane prace, realizowane w nowo powstałym Centrum BadawczoRozwojowym oraz najnowsze technologie pozwalają AC SA stale udoskonalać produkty i wprowadzać do sprzedaży
asortyment innowacyjny na skalę międzynarodową. Przykładem może być nagrodzony tytułem Lider Innowacji
i Rozwoju sterownik STAG 400 DPI, przeznaczony do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2012 to ogromne wyróżnienie i zaszczyt, a przede wszystkim inspiracja do realizacji
przyjętego przez firmę kierunku. Innowacyjność to nie tylko nowe technologie, nowoczesne laboratoria i chronione
tajemnicą patenty. Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi zmieniania otoczenia, sięgania po nowe
pomysły, wykorzystywania sprawdzonych rozwiązań tam, gdzie do tej pory ich nie było. STAG 400 DPI przełamuje
schematy branżowe w kwestii konwersji silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny i jest najlepszym dowodem na
to, że AC SA potrafi kreować biznesową rzeczywistość w branży paliw alternatywnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
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BALTON Sp. z o.o.
Nowy Świat 7/14
00‐496 Warszawa
województwo mazowieckie
www.balton.pl

Nagrodzony produkt:
„BIOSS expert - – stenty do bifurkacji naczyń wieńcowych z systemem wprowadzającym rx”
BALTON Sp. z o.o. jest producentem sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb anestezjologii, dializy, chirurgii,
ginekologii, kardiologii, radiologii i urologii. Firma powstała w 1980 roku i w chwili obecnej zatrudnia ponad 400 osób,
w tym grupę znakomitych inżynierów, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie innowacyjnych produktów. Jesteśmy
wieloletnim partnerem szpitalnictwa polskiego, jak również wielu cenionych klinik i ośrodków medycznych na świecie.
Do dnia dzisiejszego BALTON pozostaje jedynym konstruktorem i producentem stentów w całej Europie Środkowej
i Wschodniej. Ów znaczący sukces polskich lekarzy i inżynierów został doceniony w wielu krajach świata, do których
eksportujemy stenty różnych typów, przeznaczone do różnych zastosowań. Wykonujemy wiele wyrobów wysokiej
precyzji, które konkurują z najlepszymi markami na świecie, a tym samym lokują BALTON w czołówce światowych firm.
W działaniach produkcyjnych BALTON współpracuje z firmami francuskimi, amerykańskimi, niemieckimi, rosyjskimi i
japońskimi.
Firma od lat wychodzi naprzeciw potrzebom wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii.
Najważniejszym osiągnięciem jest produkcja stentów, których konstrukcje są chronione patentami, a wszystkie produkty
są certyfikowane według ISO 9001 oraz EC Design-Examination Certificate.
To pierwsza firma na świecie, która wprowadziła stent do naczyń wieńcowych o nazwie „Luc Chopin” uwalniający lek
z polimeru biodegradowalnego. Stosując w procesie produkcyjnym polimer, ulegający całkowitej biodegradacji,
wyznaczono nowatorski kierunek w rozwoju stentów uwalniających leki, który obecnie jest kontynuowany przez inne
firmy na świecie.
Nagrodzony w konkursie produkt to innowacyjny stent do bifurkacji naczyń wieńcowych, który charakteryzuje m.in.
jeden profilowany balon, o średnicach dopasowanych do średnic naczyń w bifurkacji; unikalna budowa systemu
doprowadzającego zapewniająca niespotykaną łatwość implantacji; system doprowadzający chroniący karinę przed
uszkodzeniem, minimalizujący ryzyko negatywnych skutków implantacji, komórka stentu o powiększonym rozmiarze
w miejscu odejścia bocznicy nie zaburza przepływu krwi przez bocznicę oraz umożliwia dostęp do niej dowolnym
klasycznym stentem wieńcowym; precyzja implantacji dzięki trzem markerom RTG.

Emil Płowiecki, Prezes Zarządu BALTON Sp. z o.o.
Najważniejsze w naszej pracy jest to, że podejmując wszelkie działania mamy na względzie
nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz przede wszystkim to czego nie da się przeliczyć
na pieniądze. Rozwijając naszą produkcję, szukając nowych technologii pamiętamy o
najistotniejszym: że nasze produkty ratują ludzkie życie.
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FilmFruit Sp. z o.o.
Paulińska 18/19
31‐065 Kraków
województwo małopolskie
www.treespot.pl

Nagrodzona usługa:
„Treespot Kraków”
FilmFruit Sp. z o.o. jest częścią Amistad Group, grupy firm i marek rozwijających nowe technologie w
zakresie nawigacji, geolokalizacji, turystyki i informacji. Oprócz Treespot w ramach grupy działają następujące
brandy: Amistad Mobile (indywidualne rozwiązania mobilne dla klienta), PolskaTurystyczna.pl (przewodniki i
prezentacje dla miast i regionów) oraz Traseo.pl (portal społecznościowy, służący dzieleniu się trasami GPS).
Usługa „Treespot Kraków” (www.krakow.treespot.pl) to mobilny system informacji miejskiej dla turystów
i mieszkańców, w którym można znaleźć m.in. aktualne informacje o ciekawych miejscach, wartych odwiedzenia
w Krakowie, najbliższych wydarzeniach, a także propozycje tras pieszych i rowerowych. Zarówno aplikacja
mobilna, jak i serwis WWW oraz jego strona mobilna opierają się na podobnych założeniach i rozwiązaniach
funkcjonalnych – mówi Bartosz Mielecki, project manager Treespot.pl. – Najbardziej jesteśmy zadowoleni z
ogólnego wrażenie lekkości wszystkich komponentów naszego systemu oraz jego spójności.
System działa nie tylko w formie strony WWW, ale także jako darmowa aplikacja na smartfony (systemy:
Android, iOS, platforma JAVA) i strona lajt, dzięki czemu użytkownik ma szybki dostęp do informacji w myśl
zasady „tu i teraz”.
Wykorzystując GPS system w przejrzysty i intuicyjny sposób prezentuje ciekawe miejsca i wydarzenia najbliższe
obecnemu położeniu użytkownika. Dzięki interaktywnej mapie, pokazującej aktualną pozycję, użytkownik
łatwo znajdzie interesujący go obiekt i nie zgubi się na trasie. Wszystkie informacje w systemie dostępne są
w języku polskim i angielskim.
System uzupełniony jest o hotspoty umieszczone w różnych miejscach miasta, pozwalające korzystać zarówno
z bazy Treespot Kraków, jak i bezpłatnie łączyć się przez Wi-Fi z Internetem.
Projekt Treespot jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Innowacyjna Gospodarka.

Mateusz Zaręba, Współwłaściciel FilmFruit Sp. z o.o. i Pomysłodawca projektu
Celem projektu Treespot było stworzenie nowoczesnego odpowiednika papierowych
przewodników i map, zawsze aktualnego i mieszczącego się w telefonie. Co istotne, większość
elementów aplikacji (w tym mapa) działa w trybie offline, co zwiększa jej przydatność.
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3W Serwisy Informacyjne
Łużycka 6/9
44‐100 Gliwice
województwo śląskie
http://3w.gliwice.pl

Nagrodzona usługa:
„System Rejestracja24”
Firma 3W Serwisy Informacyjne została utworzona w 2000 roku. Jest pionierem w tworzeniu stron
internetowych w Polsce – w roku 1994 na Politechnice Śląskiej powstała pierwsza strona WWW na Śląsku
zaprojektowana przez właścicielkę firmy. 3W świadczy usługi informatyczne i konsultingowe, obejmujące
profesjonalne projektowanie stron internetowych oraz systemów informatycznych, wspomagających rozwój
i organizację pracy swoich klientów. Największym systemem, zaprojektowanym i wdrożonym przez 3W, jest
ZAM, system e-procurement dla Uczelni, zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Drugim bardzo
aktywnym obszarem jest współpraca z uczelniami w dziedzinie aplikacji wspomagających komercjalizację
nauki. Firma współpracuje m.in.: z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką
Świętokrzyską, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, L’Oreal, Hutą Łabędy, agendami ONZ w Polsce
oraz wieloma innymi zadowolonymi klientami z kraju i zagranicy.
System Rejestracja24 to strona WWW dla gabinetu lub przychodni lekarskiej, wyposażona w narzędzia
pozwalające na samodzielne umawianie się pacjentów na wizyty lekarskie przez Internet. Na stronie
internetowej udostępnione są wolne terminy lekarzy, pacjent sam wybiera termin dogodny dla siebie i
dokonuje jego rezerwacji online. Prostota oraz intuicyjne rozwiązania programu pozwalają z niego korzystać
osobom z każdej grupy wiekowej, indywidualnie bądź przy pomocy najbliższych.
Integralną częścią systemu są automatyczne powiadomienia mailowe i SMS oraz możliwość grupowej wysyłki
wiadomości do wybranych pacjentów, zarejestrowanych w systemie.
System Rejestracja24 sprawdza się w gabinetach i przychodniach lekarskich, bez względu na to, czy działają
w ramach kontraktów NFZ, czy też prywatnie. To przyszłościowy, oszczędny i wygodny sposób obsługi
rejestracji pacjentów oraz zarządzania terminami przyjęć, który stosują już niektóre najnowocześniejsze
placówki medyczne. Dzięki systemowi osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie poradni bądź przychodni
posiada stały wgląd w czas pracy lekarzy i ich obłożenie pracą. Takie informacje z pewnością są potrzebne w
celu podejmowania stosownych decyzji dotyczących jednostki, którą się zarządza.

Justyna Dziuma, Właściciel i Dyrektor Zarządzający 3W Serwisy Informacyjne
Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych to duża przyjemność. Ale jeszcze
większą przyjemnością jest obserwowanie, jak wdrożone aplikacje przyjmują się
w nowych środowiskach, wypierając stare, niewygodne procedury. Tak dzieje się
między innymi z pacjentami, którzy chociaż raz zapisali się do lekarza przez Internet
– są zadowoleni, że kłopotliwą dotychczas czynność mogą wykonać wtedy, kiedy
znajdą na to czas, a nie w terminie określonym przez godziny pracy rejestracji.
Z kolei placówki, które wdrożyły system, notują wzrost korzyści finansowych,
organizacyjnych oraz marketingowych w bardzo krótkim czasie, z czego jako firma
jesteśmy bardzo dumni.
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Centrum Badań DNA Sp. z o.o.
Rubież 46
61‐612 Poznań
województwo wielkopolskie
www.cbdna.pl

Nagrodzona usługa:
„Testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty
w oparciu o technologię mikromacierzy DNA”
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. to biotechnologiczny ośrodek badawczo-rozwojowy, specjalizujący się w pracach
badawczo-rozwojowych z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej, mikrobiologicznej i weterynaryjnej.
Najwyższa jakość badań potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami jakości, najnowocześniejsze na świecie
technologie badań molekularnych, wdrożone w Laboratorium Centrum oraz zespół najwyższej klasy specjalistów,
pozwalają na podejmowanie nowatorskich prac B+R i tworzenie innowacyjnych na skalę światową testów
diagnostycznych.
W 2011 roku w wyniku prac B+R Centrum Badań DNA opracowało i wprowadziło na rynek innowacyjne testy genetyczne
w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworów jelita grubego i prostaty, oparte o technologię
mikromacierzy DNA. Testy dedykowane są osobom dotkniętym nowotworem jelita grubego lub prostaty, poddającym
się leczeniu operacyjnemu, radio i chemioterapii oraz członkom ich rodzin, w celu uzyskania informacji czy choroba, która
ich dotknęła, ma podłoże genetyczne. Badanie umożliwia także uzyskanie informacji o możliwościach nawrotu choroby.
W przypadku potwierdzenia podłoża genetycznego choroby pojawia się ryzyko odziedziczenia wady genetycznej przez
potomstwo oraz innych członków rodziny.
Przedsięwzięcie, służące opracowaniu i wdrożeniu testu, zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i znalazło się
wśród 10 największych wydarzeń w polskiej medycynie w 2011 roku, wyróżnionych przez Polską Agencję Prasową.

Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Centrum Badań DNA Sp. z o.o.
Nowoopracowany test identyfikujący wszystkie mutacje, odpowiedzialne za nowotwór
jelita grubego, ma ogromny potencjał, by stać się powszechnym narzędziem w profilaktyce
nowotworowej, pozwalając na wcześniejsze wykrycie choroby, w wyniku czego zmniejszy się
zachorowalność na nowotwór, która w Polsce notowana jest na poziomie 14 tys. rocznie.
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Cama‐Soft Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81‐451 Gdynia
województwo pomorskie
www.cama‐soft.com

Wyróżniona usługa:
„Generowanie optymalnego harmonogramu zasileń bankomatów”
Cama-Soft Sp. z o.o. zajmuje się zaawansowaną analizą procesów zachodzących w instytucjach
i przedsiębiorstwach oraz ich optymalizacją i wspomaganiem podejmowania decyzji przez własne systemy
informatyczne klasy Business Intelligence. Systemy tworzone przez Cama-Soft umożliwiają obniżenie
kosztów na wszystkich etapach zarządzania przedsiębiorstwem i znajdują zastosowanie m.in. w bankowości,
ubezpieczeniach, produkcji, czy logistyce. Aby osiągnąć oczekiwany efekt optymalizacyjny oprogramowanie
jest wytwarzane przy zastosowaniu metod eksploracji danych (data mining) i sztucznej inteligencji.
Sztandarowym rozwiązaniem firmy jest ACMS – Zaawansowany System Zarządzania Gotówką. Rozwiązania
to wspomaga podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania ruchem gotówki w instytucjach finansowych.
Wyróżniona usługa polega na generowaniu harmonogramu i optymalizacji zasileń bankomatów, należących
do sieci Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. za pomocą systemu ACMS. Najważniejszą częścią systemu jest
unikalny moduł automatycznej predykcji (prognozowania) ruchu gotówki dla poszczególnych bankomatów
oraz optymalizacji kosztu obrotu gotówkowego. Moduł ten wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji oraz
zaawansowane metody analizy statystycznej, co wpływa na wysoką dokładność planowania ruchu gotówki.
Dodatkową zaletą modułu jest samouczenie, tzn. automatyczna ocena jakości własnej pracy i modyfikacja
działania w zależności od uzyskanych wyników z jednoczesną aktualizacją własnej bazy wiedzy.
Klienci firmy to m.in.: Nordea Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., Bankomat24/Euronet Sp. z o.o., Bankiem
Ochrony Środowiska S.A. oraz Ergo Hestia S.A.

Krzysztof Wingert, Prezes Zarządu Cama‐Soft Sp. z o.o. oraz główny udziałowiec
Basketball Investment S.A., właściciela klubu sportowego Lotos Gdynia, który 11‐
krotnie zdobył tytuł Mistrza Polski w koszykówce kobiet
Zaletą Cama‐Soft jest nie tylko posiadana technologia, ale również dynamiczny i
doświadczony zespół zarządzający oraz starannie dobrana kadra ekspertów IT. Ciągła
współpraca z klientami, a także testy i programy pilotażowe dają wymierne korzyści w
postaci dynamicznego rozwoju nowoczesnych programów oraz sprawdzania w praktyce
zastosowanych przez nas rozwiązań. Jestem przekonany, że nasze rozwiązania osiągną
podobne sukcesy rynkowe, jak sukcesy gdyńskich koszykarek w rywalizacji sportowej na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
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Wachelka INERGIS S.A.
Kisielewskiego 18/28 B
42‐215 Częstochowa
województwo śląskie
www.inergis.pl

Nagrodzona usługa:
„Inteligentne systemy zarządzania budynkiem – energooszczędny biurowiec firmy Wachelka INERGIS S.A.”
Wachelka INERGIS S.A., działająca w branży budowlano-instalacyjnej od 1988 roku, specjalizuje się w wąskim
zakresie odnawialnych źródeł energii – energii geotermalnej, chłodu pasywnego z pomp ciepła, technik
solarnych, energii z biomasy, także kogeneracji i trigeneracji w oparciu o układy skojarzone z wykorzystaniem
agregatów absorpcyjnych i adsorpcyjnych oraz instalacjI fotowoltaicznych.
W ofercie firmy znajdują się również: usługi projektowe, nowoczesne technologie grzewcze, systemy
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, roboty
inżynieryjne, instalacje przemysłowe, handel materiałami instalacyjnymi, profesjonalny serwis urządzeń oraz
termomodernizacje.
Działając 24 lata na rynku firma osiągnęła sukces gospodarczy, dostosowując się do potrzeb rynku, poszerzając
wachlarz usług i poszukując nowych rozwiązań. Dzisiaj, będąc nowoczesną firmą, oferuje zaawansowane
technologicznie usługi, oparte na wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii oraz aktywnie propaguje
ekologiczne rozwiązania.
Przykładem jest siedziba firmy – biurowiec, w którym zastosowano najnowsze technologie z zakresu OZE.
Budynków tego typu jest w Polsce i Europie niewiele. W wyniku realizacji tej inwestycji pracownicy firmy
zyskali nie tylko komfortowe miejsce pracy, ale również nieocenioną możliwość obserwacji pracy jako całego
układu, analizy poszczególnych parametrów oraz dokonywania modernizacji i usprawnień.
Zdobyte przez firmę Wachelka INERGIS S.A. unikalne doświadczenia przy powstawaniu biurowca oraz w
trakcie jego użytkowania będą wykorzystywane przy realizacji następnych zleconych firmie inwestycji.

Marek Wachelka, Prezes Zarządu Wachelka INERGIS S.A.
Obecnie, kiedy widzimy, jak ważne jest ekologiczne myślenie, największy nacisk kładziemy na
realizację inwestycji bazujących na zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii. Jesteśmy w
gronie niewielu firm w Polsce specjalizujących się w tego typu technologiach i mających tak
duże doświadczenie. Poszukujemy nowatorskich rozwiązań i nie boimy się z nimi zmierzyć.
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EGB Investments S.A.
Kraszewskiego 1
85‐240 Bydgoszcz
województwo kujawsko‐pomorskie
www.egb.pl

Nagrodzona usługa:
„Elektroniczny System Windykacji EGB Finanse (www.EGBFinanse.pl)”
Elektroniczny System Windykacji EGB Finanse to łatwe w obsłudze i wygodne narzędzie, pomagające małym i
średnim przedsiębiorcom zarządzać należnościami. Dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
Oferta systemu skierowana jest do firm z sektora MSP, nawet tych mających pojedyncze wierzytelności o niewielkich
nominałach (już od kilkudziesięciu zł). System umożliwia poprawę własnych wskaźników finansowych m.in. poprzez
zwiększenie poziomu ściągalności należności. Dodatkowo dostarcza klientom nowych narzędzi komunikacji
z dłużnikami.
Po bezpłatnej rejestracji klienci mogą obsługiwać swoje należności zdalnie, z każdego miejsca na ziemi, 24 godziny
na dobę, siedem dni w tygodniu. Wystarczy, że zalogują się na www.EGBFinanse.pl, gdzie z poziomu dostępu swego
indywidualnego konta mają możliwość:
• wpływania na poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów dzięki pieczęci prewencyjnej oraz monitorowaniu
płatności faktur,
• samodzielnego planowania procesu windykacji wierzytelności – dowolnie decydują o czasie i rodzaju działań oraz
wysokości budżetu, jaki chcą na to przeznaczyć,
• poprawienia swojej bieżącej płynności dzięki sprzedaży niewymagalnych należności, wynikających z wystawianych
przez siebie faktur – jest to atrakcyjna alternatywa dla usług firm faktoringowych, dzięki której szybko zdobywają środki
na finansowanie swojej działalności biznesowej.
Elektroniczny System Windykacji to zupełnie nowe rozwiązanie na polskim rynku windykacyjnym, przygotowane przez
EGB Investments S.A. wspólnie ze spółką zależną EGB Finanse Sp. z o.o. Możliwości systemu są nieustannie rozszerzane w
odpowiedzi na potrzeby klientów i płynące z ich strony sugestie. Narzędzie, mimo że zostało oparte na zaawansowanych
rozwiązaniach informatycznych, jest łatwe w obsłudze i zrozumiałe. Zabezpieczenia, porównywalne do stosowanych w
bankowości elektronicznej, gwarantują pełną poufność danych dotyczących wierzytelności Klientów.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.
Stworzyliśmy narzędzie, które jest odpowiedzią na zmieniające się trendy zarządzania,
coraz więcej obszarów naszego życia gospodarczego przenosi się bowiem do Internetu.
Usługa związana z zarządzaniem wierzytelnościami, nie kojarzona do tej pory z
działaniem w wirtualnej rzeczywistości, została przez nas umieszczona w środowisku
online. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, to dla nas kolejny dowód na to, że był to pomysł
innowacyjny. Wierzymy, że może wesprzeć polskie firmy w codziennej działalności oraz
pomóc w poprawie ich bieżącej ich płynności finansowej.
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DIALOG S.A. Grupa Netia
Plac Jana Pawła II 1
50‐136 Wrocław
województwo dolnośląskie
www.dialog.pl

Nagrodzona usługa:
„i-Konferencje”
DIALOG S.A. (Grupa Netia) to dostawca szerokopasmowego Internetu, usług mobilnych pod marką Diallo,
innowacyjnych usług multimedialnych (telewizja cyfrowa i wypożyczalnia filmów) oraz telefonii stacjonarnej.
W grudniu 2011 roku DIALOG dołączył do Grupy Netia, która jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się
operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, dostarczającym kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi
rozwiązania online.
Priorytetem inwestycyjnym DIALOGu jest doprowadzenie wiązki światłowodowej jak najbliżej odbiorcy usług, co
gwarantuje możliwość oferowania najwyższych paramentów transmisji danych (50-100 Mb/s, 1 Gb/s) i unikatowych
opcji dodatkowych (telewizja HD, wideomonitoring, serwisy gier i sklepy online). DIALOG wybrał technologię pasywnej
sieci optycznej PON – rozwiązanie to umożliwiło pozyskanie dla dwóch największych projektów spółki współfinansowania
ze środków Unii Europejskiej.
Nagrodzony produkt – i-Konferencja jest usługą realizowaną na tzw. mostku telekonferencyjnym, który umożliwia
prowadzenie rozmowy z wieloma użytkownikami w tym samym czasie. DIALOG opracował innowacyjny sposób
dostępu do usługi: wystarczy wejść na stronę i-konferencja.dialog.pl, zarezerwować „wirtualny” pokój konferencyjny,
podać datę i godzinę spotkania oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany PIN do usługi. i-Konferencja to narzędzie
pozwalające prowadzić spotkania biznesowe na odległość, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.
O tym, że klienci wiedzą, jak korzystać z produktu, świadczy wydłużający się czas połączeń. W styczniu 2011 roku, czyli po
wprowadzeniu usługi na rynek, średni czas połączenia wynosił 6,6 minuty, a obecnie przekracza aż 32 minuty. Średnio
z jednej i-Konferencji korzysta 6 osób, choć zdarzały się takie spotkania, gdzie jednocześnie w pokoju konferencyjnym
kontaktowało się aż 26 uczestników.
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BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
Paderewskiego 7
61‐770 Poznań
województwo wielkopolskie
www.bbizeneris.pl

Nagrodzony projekt
„Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”
BBI Zeneris NFI S.A. jest funduszem typu venture capital inwestującym w przedsięwzięcia w szeroko pojętym
obszarze odnawialnych źródeł energii. Jest spółką publiczną notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Firma wyszukuje, ocenia, przygotowuje i realizuje, poprzez spółki celowe, inwestycje mające
na celu produkcję „zielonej” energii elektrycznej oraz cieplnej.
Rolą BBI Zeneris jest wyszukiwanie projektów, poszukiwanie partnerów kapitałowych, certyfikacja technologii
i lokowanie tych projektów w spółkach celowych, funkcjonujących w ramach struktury holdingowej,
zarządzanej przez BBI Zeneris, z poziomu której dystrybuowane są środki finansowe do spółek celowych
z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych. BBI Zeneris podejmuje działania inwestycyjne w
następujących segmentach rynku OZE: Energia z biomasy; Energia z biogazu; Energetyka wodna; Energetyka
wiatrowa; Energia z odpadów. Nagrodzony projekt „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z
odnawialnych źródeł energii” ma na celu wykorzystanie ciepła odpadowego, powstającego przy produkcji
węgla drzewnego z biomasy. Wytwarzana w skojarzeniu dwóch technologii energia elektryczna (7,23 MW)
będzie posiadała status energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a inwestycja ta będzie jedną z większych
instalacji z zakresu OZE budowanych niezależnie od energetyki zawodowej.
Aktualnie Grupę BBI Zeneris tworzą między innymi: Ozen Plus Sp. z o.o.; Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o.;
Energo-Eko I S.A.; Biogaz ZENERIS Sp. z o.o.; Biogazownia Bielany Sp. z o.o.; Viatron S.A.; Biogaz ZENERIS TECH Sp.
z o.o. BBI Zeneris oraz jego spółki celowe inwestują w nowoczesne technologie, wprowadzając innowacje
technologiczne i organizacyjne. Grupa BBI Zeneris pozyskała dotychczas ponad 98 mln zł dotacji na swoje
projekty inwestycyjne. Większość z nich (ponad 90 mln zł) pozyskano z programu: Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka.

Maciej Figiel, Wiceprezes Zarządu OZEN Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu
OZEN Plus jest przykładem inwestycji BBIZ w innowacyjną, a jednocześnie
perspektywiczną technologię produkcji w sektorze energetyki odnawialnej, dla
której pozyskano ponad 33 mln zł dotacji unijnej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa finansowa
2004 – 2006. Dodatkowo inwestycję ulokowano na obszarze specjalnej strefy
ekonomicznej. Szczególną uwagę zwraca wysoki poziom rozwiązań technologicznych
zastosowanych przy budowie innowacyjnej instalacji, będącej złożeniem dwóch
technologii, tj. produkcji węgla drzewnego oraz energii elektrycznej. Zrealizowana
inwestycja opiera się na sposobie na wykorzystanie odpadowej energii cieplnej
z produkcji węgla drzewnego do produkcji energii elektrycznej, zastrzeżonym
patentem, będącym własnością spółki.
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Automatyka‐Pomiary‐Sterowanie S.A.
A. Mickiewicza 95F
15‐257 Białystok
województwo podlaskie
www.aps.pl

Nagrodzony projekt:
„Rozwój potencjału innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje”
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. oferuje kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej.
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, produkcja rozdzielni elektrycznych i szaf sterowniczych. Od 2008
roku spółka notowana jest na rynku NewConnect. APS S.A. świadczy usługi w różnych dziedzinach przemysłu:
energetyce zawodowej, ciepłownictwie, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym. Angażuje się
wszędzie tam, gdzie automatyzacja może przynieść efekty ekonomiczne i jakościowe Inwestorowi oraz
zminimalizować wpływ procesu technologicznego na środowisko naturalne.
Realizacja projektu umożliwiła spółce rozbudowę hali produkcyjno-montażowej. Powstały nowe działy –
montownia rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia, laboratorium oraz biuro projektowe.
Umożliwiło to firmie wejście w kolejne, innowacyjne sektory działalności. Dzięki rozbudowie APS zwiększyła
zakres usług wobec firm, które potrzebują modernizacji swoich wewnętrznych sieci zasilających przy
wykorzystaniu aparatury łączeniowej, zapewniającej niezawodność i bezpieczeństwo. Gwarantują to, między
innymi stosowanymi rozwiązaniami, rozdzielnice typu SIVACON i SIKUS, montowane w oparciu o technologię
partnera APS – firmy SIEMENS.
Inwestycja rozszerzyła też zakres usług APS. We własnym laboratorium, za pomocą zestawu innowacyjnych
urządzeń pomiarowych, firma prowadzi badania funkcjonalne systemów. Ponadto spółka zakupiła
specjalistyczny, najwyższej jakości program informatyczny EPLAN, który umożliwił wspólną i jednoczesną pracę
kilku projektantów nad jednym projektem. Projektowanie grupowe nie tylko skróciło czas wykonywania usługi,
ale przede wszystkim wyeliminowało najczęstsze błędy, które wpływały na jakość projektu i następującego po
nim wykonania.

mgr inż. Bogusław Łącki, Prezes Zarządu Automatyka‐Pomiary‐Sterowanie S.A.
Rozbudowa biura projektowego na bazie oprogramowania „EPLAN”, rozbudowa montowni
szaf rozdzielczych, krosowych i sterowniczych z wdrożeniem procesu badań funkcjonalnych
daje nam ogromne możliwości zwiększenia udziału w rynku. Dążymy do pełnego
wykorzystania naszych kompetencji – przede wszystkim jako generalnego wykonawcy
skomplikowanych technicznie i branżowo przedsięwzięć.
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Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych
Andre Abrasive Atricles – Robert Andre
Przemysłowa 10
62‐600 Koło
www.andre.com.pl

Nagrodzony projekt:
„Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27”
Firma ANDRE już od 25 lat projektuje, produkuje i dostarcza narzędzia ścierne dla wielu kluczowych gałęzi
przemysłu, takich jak: budownictwo, przemysł łożyskowy, motoryzacyjny, hutnictwo, odlewnie, stocznie,
narzędziownie. W ofercie firmy znajdują się ściernice do przecinania i szlifowania, zarówno do zastosowań
uniwersalnych, jak i bardzo specjalistycznych, np. szlifowania płaszczyznowego bezkłowego i równoległego.
Przyjęty od początku program rozwoju oparty o własne pomysły i koncepcje, konsekwentnie realizowany
przez oddany firmie, twórczy zespół pracowników, przyniósł i nadal przynosi oczekiwane rezultaty w postaci
budowania nowych obiektów wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz wdrażania własnych,
opracowanych w Dziale Badawczo-Rozwojowym rozwiązań technologicznych.
Ukształtowała się misja firmy: „Ściernice ANDRE szlifują i przecinają skuteczniej, taniej i dokładniej niż inne”
oraz jej strategia zakładająca m.in. utrzymanie i umocnienie wysokiej pozycji marki ANDRE na krajowym
oraz europejskim rynku w zakresie produkcji profesjonalnych narzędzi ściernych ze spoiwami: żywicznym
i ceramicznym, bezpiecznych w pracy oraz mających przewagę nad konkurencją w aspekcie relacji jakości
do ceny. Firma ANDRE posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz certyfikat TÜV NORD w aspekcie zgodności z normą EN ISO 9001:2008.
Wszystkie wyroby posiadają certyfikat bezpieczeństwa „B”, który potwierdza, że ściernice są całkowicie
bezpieczne w eksploatacji. Niewątpliwą nobilitacją, podkreślającą prestiż firmy ANDRE na rynku są zdobyte
nagrody i wyróżnienia, takie jak: Fair Play, Gazele Biznesu, Medal Europejski BCC, Nagroda Państwowej
Inspekcji Pracy, Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wielkopolska Jakość i wiele innych.

Robert Andre, Właściciel Zakładu Wytwarzania Artykułów Ściernych
Andre Abrasive Atricles
Na zakończenie z satysfakcją należy podkreślić, że realizacja znaczących dla firmy
inwestycji w dobie ostatniego kryzysu, bardzo, jak się wtedy wydawało, ryzykownych
przynosi obecnie bardzo dobre rezultaty w postaci zwiększania wolumenu produkcyjnego
i asortymentowego naszych ściernic, szczególnie w aspekcie eksportu, którego udział w
ogólnych przychodach firmy stale rośnie.
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Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.
Rdestowa 65/67
81‐577 Gdynia
województwo pomorskie
www.konsorcjumpralnicze.pl

Nagrodzony projekt:
„Wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w nowoczesne urządzenia pralnicze”
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. istnieje od roku 2004. Zakład świadczy kompleksowe usługi: prania wodnego
z dezynfekcją, prania chemicznego, dezynfekcji termicznej, znakowania bielizny, naprawy i szycia nowych
tekstyliów, konfekcjonowania oraz dzierżawy bielizny. Usługa jest świadczona wraz z transportem tekstyliów od
i do klienta.
Odbiorcami usług firmy są jednostki instytucjonalne z sektora usług medycznych (szpitale, przychodnie,
hospicja i domy opieki społecznej ), hotelarsko-gastronomicznych oraz przewoźnicy promowi i kolejowi.
Usługa jest wykonywana przy zastosowaniu kompleksowego parku maszynowego, zmodernizowanego w
latach 2008 – 2012. Nowoczesne technologie prania wdrożono zgodnie z obowiązującymi trendami oraz pod
ciągłym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych. Kontrola prawidłowość procesów technologicznych
jest prowadzona także przy wykorzystaniu komputerowych systemów dozująco-rejestrujących oraz
poddawana stałemu nadzorowi przez konsultantów ds. higieny tekstylnej dostawcy komponentów piorącodezynfekujących.
Reżim technologiczny w połączeniu ze zmodernizowanym parkiem maszynowym i wykorzystanie
obowiązujących trendów technologicznych doprowadziły do tego, że zakład jest przyjazny środowisku przy
bardzo wysokim stopniu wydajności oraz niskim zapotrzebowaniu (zużyciu) nośników energii: wody, energii
elektrycznej oraz pary technologicznej.
Działania spółki są nakierowane na dalszą modyfikację technologii prania oraz zwiększenie wydajności, którą
obecnie szacuje się na poziomie 65-70% możliwości technologicznej zakładu.
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Infar Sp. z o.o.
Zacisze 28
65‐775 Zielona Góra
województwo lubuskie
www.infar.com.pl

Infar Sp. z o.o. jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań wspierających efektywne zarządzanie
przedsiębiorstwem. Obejmuje ono kompleksowe oprogramowanie, know-how oraz usługi z zakresu Business
Intelligence, Enterprise Resource Planning Scorecarding i Controllingu. Firma z sukcesem funkcjonuje na
rynku już od 8 lat, dostarczając zaawansowane rozwiązania i specjalistyczną wiedzę firmom z całego kraju.
Rozwiązania Infaru pomagają osiągnąć maksimum korzyści, płynących z zarządzania informacją i efektywnie
przełamywać bariery technologiczne związane z dostępem do danych.
Infar oferuje wsparcie w zakresie wszystkich etapów, związanych z wdrożeniem systemów analitycznych,
w tym: obsługę przedwdrożeniową, analizę biznesową i techniczną, prace wdrożeniowe, szkolenia i opiekę
powdrożeniową projektów.
Starając się podążać za oczekiwaniami klientów, firma projektuje oprogramowanie, realizujące różnorodne
potrzeby biznesowe, uwzględniające specyfikę wymagań stawianych przez branże, użytkowników, a
także kierownictwo firm. Wśród projektów wykonanych przez konsultantów Infar znaleźć można m.in.
oprogramowanie do: zarządzania obiegiem informacji, wyszukiwania i przeglądania dokumentów, integracji
rozproszonych danych pochodzących z jednostek podrzędnych, zarządzania wymianą informacji pomiędzy
niezależnymi podmiotami, definiowania planów i budżetów, zarządzania rabatami dla kontrahentów.
Przy realizacji powierzonych nam projektów Infar kieruje się przede wszystkim chęcią osiągnięcia
strategicznej przewagi nad konkurencją oraz osiągnięciem najwyższych wskaźników zwrotu z inwestycji ROI.
Koncepcja projektowanych i wdrażanych przez zespół Infaru hurtowni danych pozwala na: otrzymywanie
na czas aktualnych informacji, tworzenie przekrojowych analiz danych, szybkie reagowanie na pojawiające
się problemy i możliwość ich szybkiego rozwiązania, możliwość prowadzenia prognoz „co by było gdyby”,
zwiększenie czytelności danych, łatwe sporządzanie dowolnych raportów.

Roman Ferster, Prezes Zarządu Infar Sp. z o.o.
Tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju w zakresie IT jest dla nas powodem do
zadowolenia oraz najwyższym dowodem naszej wytrwałości, zaangażowania oraz wiedzy,
wykorzystywanych w codziennej pracy na rzecz firmy. Innowacje postrzegamy w Infarze w
kontekście odejścia od obowiązujących standardów ku nowoczesności i kreatywności. To
prawdopodobnie dlatego projektowane przez nas systemy klasy BI charakteryzują się taką
niezawodnością i cieszą się uznaniem wśród dotychczasowych użytkowników. Pozwalają
one na bezpieczne, efektywne oraz zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem, stając
się jednocześnie naturalnym repozytorium wszystkich przechowywanych i przewarzanych
danych.
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Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
Łużycka 25A
75‐111 Koszalin
województwo zachodniopomorskie
www.meckoszalin.pl

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym
działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła na terenie miasta Koszalina i Sianowa.
System ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie to:
• infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 106 km sieci cieplnej wysokoparametrowej i sieci odbiorczej
niskoparametrowej,
• 517 węzłów cieplnych,
• dwie kotłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 198 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci, spalające
miał węglowy i biomasę,
• 7 małych kotłowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 1MW,
• kotłownia osiedlowa w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW,
• 145 MW mocy zamówionej,
• około 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.
Podstawowym przedmiotem działania Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Koszalinie jest:
• wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej,
• budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczej oraz urządzeń energetycznych oraz ich eksploatacja,
• prowadzenie działalności usługowej inwestycyjnej oraz świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych
i inżynierskich w zakresie ciepłownictwa.

Grażyna Bielawska‐Cieśla, Prezes Zarządu MEC Sp. z o.o. w Koszalinie
Zawsze powtarzam, że przedsiębiorstwo to ludzie, którzy w nim pracują. To kompetencje
pracowników, ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności decydują o poziomie
świadczonych usług. W naszej branży nie ma miejsca na nudę, a innowacje są czymś
naturalnym Wciąż pojawiają się nowe technologie, zmieniają się warunki prawne i
ekonomiczne. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy nastawieni na stały rozwój i dzięki temu
sprawnie dostosowujemy się do nowych warunków. Dowodem na to jest dobra kondycja
przedsiębiorstwa. Jesteśmy firmą nowoczesną, nastawioną na dobro naszych klientów, ich
bezpieczeństwo, pewność dostaw ciepła, komfort oraz gwarancję poszanowania środowiska
podczas procesu wytwarzania energii cieplnej.
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Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.
Dolnych Wałów 11
44‐100 Gliwice
województwo śląskie
www.zbm.gliwice.pl

Działalność ZBM I TBS Sp. z o.o. polega na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami (gminnymi,
wspólnot mieszkaniowych, właścicieli prywatnych), budowie mieszkań czynszowych w ramach Towarzystwa
Budownictwa Społecznego oraz budownie domów jednorodzinnych w systemie deweloperskim.
ZBM I TBS Sp. z o.o. to lider na rynku nieruchomości. W 2005 roku spółka wdrożyła system zarządzania jakością
zgodny z wymaganiami normy PN-N ISO 9001:2009, a w roku 2006 Zintegrowany System Zarządzania. Spółka
systematycznie wprowadza nowe rozwiązania informatyczne w zakresie obsługi klienta, aby podnieść jakość
i szybkość obsługi, co powinno wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy. Jako zarządca nieruchomości spółka dba
o stan techniczny budynków poprzez przeglądy techniczne, bieżące konserwacje i remonty.
W ramach prowadzonej działalności zarządzamy nieruchomościami należącymi do Gminy Gliwice, wspólnot
mieszkaniowych i właścicieli prywatnych. Nasza działalność obejmuje budynki mieszkalne oraz nieruchomości
niemieszkalne, czyli lokale użytkowe, garaże. Nasza oferta skierowana jest do Gminy, prywatnych właścicieli
nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych. Obecnie z naszych usług korzysta około 800 wspólnot.
Wyróżnienie w kategorii Wizjoner IT wynika z usprawnienia działalności spółki dzięki rozwiązaniom informatycznym,
które pozwolą udostępnić klientom ZBM I TBS Sp. z o.o. serwis internetowy z informacjami o stanie ich rozliczeń oraz
połączenie jednostek terenowych z centralą łączami światłowodowymi, co w istotny sposób zwiększy szybkość pracy
systemów i czas dostępu do danych.

Andrzej Tomal, Prezes Zarządu ZBM I TBS Sp. z o.o.
Spółka od początku jej powstania zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. W 2011
roku brała udział w Programie Gospodarczo‐Konsumenckim i uzyskała godło „Solidna
Firma 2011”, otrzymała tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju‐2011 w kategorii IT.
Ponadto w 2011 roku spółka po raz drugi zajęła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie
„Orły Polskiego Budownictwa” w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami. Spółka
otrzymała również: Certyfikat „Rzetelni w biznesie” za kreowanie i umacnianie etycznych
działań w obszarze przedsiębiorczości, „Złoty Laur 2011” za wkład w rozwój gospodarki
nieruchomościami oraz tytuł „Polska Jakość 2011” za wdrażanie nowoczesnych
standardów zarządzania i obsługi klienta.
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PHU FART Krzysztof Huntowski, Mariusz Papciak S.C.
Nowodworska 1
59‐220 Legnica
województwo dolnośląskie
www.phufart.pl

Firma handlowa PHU FART K. Huntowski M. Papciak S.C. powstała w 2005 roku w oparciu o wyłącznie polski kapitał.
Główny zakres działalności firmy to sprzedaż takich produktów, jak: łożyska, kleje przemysłowe, pasy klinowe i napędowe
oraz uszczelnienia. Specjalnością PHU FART jest wszechstronne poradnictwo techniczne związane z doborem łożysk, ich
zastosowaniem i montażem, jak również pomoc przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Odbiorcami PHU FART są głównie kopalnie, elektrownie, fabryki maszyn i urządzeń, a także serwisy. Jednak swą ofertę
firma kieruje również do szeroko pojętego small businessu. Pragnąc zapewnić swoim odbiorcom najwyższą jakość
dostarczanych produktów, PHU FART oferuje wyroby najlepszych, znanych na całym świecie producentów z branży.
P.H.U. FART dzisiaj to nie tylko:
• kompetentni i wykwalifikowani pracownicy,
• partnerskie warunki handlowe,
• doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów,
• realizacja zamówień hurtowych na własny koszt we wskazane miejsce,
• własna flota transportowa, zapewniająca natychmiastowe dostarczenie zamówionego towaru,
ale przede wszystkim rzesza zadowolonych klientów.
Uzyskanie tytułu w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma” jest potwierdzeniem, że nasz dynamiczny rozwój
poparty jest uzyskiwaniem coraz lepszych wyników finansowych pozwalających w dalszym ciągu planować rozwój
prowadzonej działalności.
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Chic M.Dziurłaj D.Urban Spółka Jawna
Al. Wojska Polskiego 68, 63‐500 Ostrzeszów
województwo wielkopolskie
www.chic.pl, www.mild.pl, www.volish.pl, www.mild.pl,
www.volish.pl, www.provog.pl, www.provogue.pl,
www.liqueen.com

Grupa Chic od 2007 roku zajmuje się sprzedażą akcesoriów do elektronicznego palenia (e-palenia). Jako branżowy
lider i właściciel 4 międzynarodowych marek: Mild, Volish, Provog oraz LiQueen, firma stała się jednym z prekursorów
zmian w zachowaniach konsumentów na rynku palenia. Oferując produkty zdrowsze, tańsze, idealnie dopasowane do
potrzeb czynnych i biernych palaczy – grupa Chic zyskała uznanie ponad 500 .000 stałych klientów w Polsce oraz wielu
konsumentów na całym świecie.
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie świat bez e-papierosów, które wyglądają, smakują i wypuszczają dym jak ich tradycyjne
odpowiedniki. Z pozoru identyczne – znacznie różnią się zasadą działania. E-papierosy nie spalają tytoniu, lecz
odparowują płynną nikotynę. Dzięki temu są bezzapachowe i nie zawierają szkodliwych substancji smolistych. Można
je palić praktycznie wszędzie – także w miejscach objętych zakazem palenia. Pomimo tak doskonałej charakterystyki,
jeszcze kilka lat temu niewielu wierzyło w nadejście rynkowej rewolucji. Wszystko zmieniło się w 2007 roku, kiedy na
rynku pojawił się jeden z pierwszych i do dziś najważniejszych e-papierosów – Mild, dostarczany przez grupę Chic.
To właśnie Mild stał się jednym z produktów, które zapoczątkowały erę nowoczesnego palenia. Grupa Chic,
dostrzegając ogromny potencjał rynkowy, dynamicznie rozwijała swoją ofertę oraz struktury sprzedażowe. Po 4 latach
konsekwentnego realizowania strategii rynkowych, w portfolio grupy znajdują się 4 prestiżowe marki, które można
znaleźć w ponad 240 najlepszych lokalizacjach w kraju. Zachęcona sukcesami, firma z powodzeniem realizuje także
sprzedaż m.in. w Niemczech, Anglii, Rosji, czy Słowacji. W tym sektorze żaden inny producent nie rozwija się tak
dynamicznie.
Konsekwentny rozwój firmy znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamicznie rosnących wynikach finansowych co
zostało dostrzeżone w ramach konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

Dawid Urban, Pomysłodawca i Współzałożyciel Grupy Chic
W ciągu ostatnich lat w naszym kraju doszło do zauważalnej zmiany w zachowaniach
konsumentów. Coraz więcej osób szuka alternatywy dla tradycyjnych papierosów
pełnych tytoniu, substancji smolistych i nieprzyjemnego zapachu. Nasza firma dostrzegła
te potrzeby i jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek epapierosy, panaceum
na bolączki dzisiejszego palacza. Dajemy klientom to, czego potrzebują – możliwość
zdrowszego i tańszego palenia bez tytoniu, bez substancji smolistych, bez zatruwania
życia biernym palaczom i środowisku, a w konsekwencji bez porównania lepszego!
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Multiprojekt Grzegorz Góral
Fabryczna 20a
31‐553 Kraków
województwo małopolskie
www.multiprojekt.pl

Multiprojekt jest dostawcą komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzi doradztwo techniczne
w zakresie oferowanych przez nas produktów poprzez doradców technicznych, którzy pomagają klientom w doborze
oferowanych produktów i wybierają optymalne rozwiązania techniczne dla poszczególnych klientów. Zapewnia swoim
klientom kompleksową obsługę od momentu szkolenia personelu firmy, poprzez pomoc w czasie wykonywania
projektów (dobór urządzeń), dostawy podzespołów z naszego magazynu, aż do pomocy technicznej przy uruchomieniu.
Firma posiada w swej ofercie szeroką gamę komponentów do produkcji maszyn: od mechaniki (prowadnice liniowe,
śruby kulowe, bloki łożyskujące, przekładnie planetarne), poprzez układy napędowe (serwonapędy obrotowe
i liniowe, falowniki, silniki krokowe), do sterowników (PLC, sterowniki ruchu) i systemów wizualizacji (HMI). Pozwala to
zmniejszyć koszty związane z zakupem (zamówienia i transport od jednego dostawcy).
Firma posiada bezpośredni kontakt z producentami oferowanych urządzeń, dzięki temu może zapewnić, że nawet
najbardziej skomplikowane pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Utrzymujemy odpowiedni stan magazynowy
oferowanych produktów. Dzieląc się swoim doświadczeniem z klientami przy współpracy z firmą Multiproject
realizowany jest szereg publikacji w czasopismach branżowych m.in. „Napędy i Sterowania”.
W organizowanych przez Multiprojekt bezpłatnych szkoleniach uczestniczą firmy zajmujące się integracją systemów
automatyki. Dlatego w przypadku takiej potrzeby do konfiguracji sprzedawanych urządzeń Multiprojekt może polecić
firmę, posiadającą sprawdzoną i przeszkoloną kadrę.

Krzysztof Gołąb, Kierownik Działu Automatyki i Napędów firmy MULTIPROJEKT
Nasza firma zrealizowała projekt „Rozwój firmy Multiprojekt poprzez działalność eksportową”
w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Działanie zostało przeprowadzone przy udziale środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2011 roku nasza praca z klientami w kraju i za granicą
zaowocowała nagrodą w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma”.
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EC Engineering Sp. z o.o.
Opolska 100
31‐323 Kraków
województwo małopolskie
www.ec‐engineering.pl

Zespół EC Engineering tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów z wielu dziedzin, w tym mechaniki,
transportu szynowego, lotnictwa, automatyki, robotyki, mechatroniki, produkcji, którzy służą doświadczeniem
zdobywanym zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. przy projektach najszybszych pociągów w Niemczech, Włoszech, czy
Chinach. Z ich doświadczenia czerpią producenci i przewoźnicy, modernizujący pojazdy szynowe w Polsce, Niemczech,
Holandii, Ukrainie i innych krajach. W zakresie motoryzacji firma zdobyła bogatą praktykę podczas prac nad wieloma
projektami w czołowych europejskich ośrodkach badawczych.
EC Engineering opiera się na najnowszych technologiach komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE.
W procesie projektowania posługuje się wieloma technologiami wytwarzania struktur, min.: interlockingu, zgrzewania
punktowego, spawania punktowego, kucia, frezowania, wypalania laserowego, gięcia cyfrowego, nitowania, lutowania,
klejenia, tłoczenia, laminowania, szybkiego prototypowania.
Firma jest przygotowana do współpracy z partnerami posługującymi się zarówno tradycyjnymi technikami tworzenia
i obróbki dokumentacji, jak i korzystającymi z oprogramowania, takiego jak: CATIA, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Solid
Works, Inventor, MSC NASTRAN/PATRAN, MSC ADAMS, LS-DYNA, ANSYS, HyperMesh.
Firma oferuje kompleksowe usługi. Jest z klientem od momentu powstawania koncepcji do jej fizycznej realizacji,
uruchomienia i walidacji, a projekty optymalizowane są na każdym etapie ich powstawania. Ryzyko identyfikowane jest
w każdym projekcie, w każdej fazie i na każdej płaszczyźnie jego realizacji. Skuteczne zarządzanie ryzykiem, tj. aktywne
monitorowanie postępu projektu i szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożeń gwarantują powodzenie każdego
przedsięwzięcia.

Ireneusz Łuczak, Prezes Zarządu EC Engineering Sp. z o.o.
Cieszymy się z docenienia naszych wysiłków na rzecz innowacji. W kolejnych latach
zamierzamy zwiększać wydatki na produkty innowacyjne, które pomogą podnieść
konkurencyjność firmy. Połączenie nowoczesnych technologii z ciągłymi staraniami o
zadowolenie klientów pozwoliło nam na bardzo dynamiczny rozwój, który mamy nadzieję
utrzymać także w przyszłości.
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WASKO S.A.
Berbeckiego 6
44‐100 Gliwice
województwo śląskie
www.wasko.pl

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych, która od 24 lat dostarcza swoje rozwiązania
średnim i dużym przedsiębiorstwom, głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i obronnego
oraz administracji publicznej i rządowej. Do zadań spółki należy także projektowanie i produkcja oprogramowania oraz
realizacja kompleksowych usług związanych z wdrażaniem, eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych.
Działalność spółki obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż aparatury kontrolnopomiarowej i teletransmisyjnej. WASKO S.A. realizuje usługi w zakresie ekspertyz oraz raportów z dziedziny inżynierii
środowiska. Firma buduje światłowodowe sieci transmisji danych, linie radiowe i stacje bazowe dla operatorów
telekomunikacyjnych oraz zaawansowane systemy automatyki przemysłowej. Jako autoryzowany partner największych
światowych producentów sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego firma dostarcza swoim klientom rozwiązania
wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne. W akademickich centrach obliczeniowych spółka
WASKO S.A. zaprojektowała i uruchomiła największe w Polsce serwery klastrowe.
Przeważająca część wypracowanego zysku przeznaczana jest na rozwój i inwestycje, z których ponad połowę stanowią
prace badawczo-rozwojowe, prowadzone w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przy ich realizacji WASKO S.A. współpracuje z wieloma Jednostkami
Badawczo-Rozwojowymi oraz uczelniami, z którymi posiada umowy o ścisłej współpracy.
Spółka WASKO to młode, nowocześnie zorganizowane i w pełni zinformatyzowane przedsiębiorstwo, zbudowane
na solidnych podstawach finansowych, osiągające znaczące sukcesy w wielu dziedzinach życia gospodarczego kraju.
W spółce zatrudnionych jest niemal 700 pracowników, a w grupie kapitałowej przeszło 1000. Przeważająca większość
z nich to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające certyfikaty, dokumentujące wysokie kwalifikacje zawodowe.
Siedziba Zarządu WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. Na terenie kraju zlokalizowano 15 oddziałów, głównie w miastach
wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Wojciech Wajda, Prezes Zarządu WASKO S.A.
Pomimo dużej konkurencji krajowej i zagranicznej, spółka z roku na rok dynamicznie się
rozwija. Jednym z najważniejszych czynników, mających pozytywny wpływ na długofalowy
rozwój spółki, jest umiejętne pozyskiwanie i realizacja dużych projektów teleinformatycznych
z sektora publicznego. Nasz rozwój opieramy również na realizacji projektów badawczo‐
rozwojowych, których efektem jest tworzenie produktów i rozwiązań na najwyższym
poziomie światowym, z sukcesem wdrażanych w naszej gospodarce.
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LERG S.A.
Pustków‐Osiedle 59 d
39‐206 Pustków 3
województwo podkarpackie
www.lerg.pl

LERG S.A. w Pustkowie jest producentem i eksporterem żywic syntetycznych, stosowanych w różnych gałęziach
przemysłu. W ofercie spółki znajdują się również szpachle samochodowe, żelkoty i formalina. Wszystkie wyroby
produkowane są na bazie wyselekcjonowanych pod względem jakości surowców. Firma posiada własne zaplecze
badawczo-rozwojowe, a także współpracuje ze specjalistycznymi instytutami badawczymi w całej Polsce. Ma to na
celu zapewnienie klientom najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i dostosowanie profilu produkcji do ich
aktualnych potrzeb.
W działalności biznesowej spółka kieruje się polityką zrównoważonego rozwoju, w której bardzo ważnym elementem
jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Firma podejmuje wiele inicjatyw społecznych, w postaci organizacji
działań, mających na celu zwiększenie satysfakcji pracowników oraz poprawę komfortu życia społeczności lokalnych.
Bardzo dużą wagę przywiązuje także do dbałości o środowisko naturalne, przeznaczając znaczne środki na ochronę
środowiska.
Wysoka jakość oferowanych produktów oraz elastyczność w dostosowaniu się do różnorodnych potrzeb klientów
sprawiają, że LERG cieszy się mocną i ugruntowaną pozycją w grupie liderów na światowym rynku surowców
i półproduktów chemicznych. Zadowolenie klientów osiągane jest poprzez stałe monitorowanie ich potrzeb oraz
profesjonalną obsługę. Zaufanie odbiorców, dostawców oraz pracowników stanowi główny wyznacznik działań
biznesowych spółki, która swoim partnerom oferuje przede wszystkim stabilną i uczciwą współpracę.
Spółka w ostatnich latach notuje wzrost wskaźników finansowych, co jest związane z dynamicznym rozwojem
w zakresie prowadzonej działalności oraz ciągłym poszerzaniem rynków zbytu na oferowane produkty.
Konsekwentny rozwój firmy, jej innowacyjne produkty i wysoki poziom zarządzania przyczyniają się do niegasnącego
uznania odbiorców i niezależnych instytucji. Świadczą o tym liczne wyróżnienia i nagrody, niezmiennie przyznawane
spółce od początku jej istnienia.

Agnieszka Kozubek‐Bespalenko, Wiceprezes Zarządu LERG S.A.
Wyróżnienie w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma potwierdza, że w LERG
wieloletnie doświadczenie idzie w parze z dynamicznym rozwojem i intensywnym
procesem inwestycyjnym. Wysokie nakłady finansowe, przeznaczane na implementacje
nowoczesnych rozwiązań sprawiają, że naszym klientom oferujemy stale innowacyjne i
wysokiej jakości wyroby.
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Gmina Stare Miasto
Główna 16 b
62‐571 Stare Miasto
województwo wielkopolskie
www.stare‐miasto.pl

Gmina Stare Miasto znajduje się w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski, w powiecie konińskim.
Lokalizacja autostrady A2 na terenie gminy oraz sąsiedztwo miasta powiatowego Konina to główne czynniki, które
pozwoliły osiągnąć gminie dynamiczny rozwój gospodarczy.
Usytuowanie, duże powierzchnie terenów inwestycyjnych oraz współpraca z inwestorami spowodowały, że gmina
stała się idealnym miejscem pod inwestycje dla takich firm, jak: Europoles, ZinkPower Wielkopolska, Ferio, Castorama,
Media Markt, Gebhardt Stahl i wielu innych.
Samorząd konsekwentnie realizuje politykę rozwoju infrastruktury technicznej, zarówno na potrzeby lokalnej
społeczności, jak i dla wspierania potencjału inwestycyjnego. Tereny aktywizacji gospodarczej wraz z niezbędnym
uzbrojeniem dały wymierny efekt w liczbie pozyskanych inwestorów.
Gmina realizuje plan dalszego intensywnego rozwoju gospodarczego, zachęca i przyciąga nowych inwestorów,
tworząc atrakcyjne oferty inwestycyjne, dbając o skuteczną promocję oraz zdobywając uznanie władz państwowych,
niezależnych organizacji i mediów. Dowodem powyższych stwierdzeń są takie wyróżnienia, jak: laureat w rankingu
„Europejska Gmina, Europejskie Miasto”, Laur Gospodarności 2011 w kategorii „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej”,
„Najlepiej Zarządzana Gmina 2010”, tytuł „Gminy Fair Play”, tytuł „Promotor ekologii” w Narodowym Konkursie
Ekologicznym oraz wiele innych nagród.
Warto podkreślić, że wraz z rozwojem gospodarczym priorytetem gminy Stare Miasto jest podniesienie standardu
życia lokalnej społeczności. Gmina jako najbliższa obywatelom jednostka samorządu terytorialnego zapewnia swoim
mieszkańcom najlepszą jakość usług publiczno-oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Wszystkie
powyższe czynniki wpływają na pozytywny wizerunek gminy, w której warto inwestować.

Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto
Rozwój gminy Stare Miasto zawdzięczamy wykorzystaniu sprzyjających warunków
lokalizacyjno‐komunikacyjnych, a także infrastrukturalnych. Wykorzystujemy
nasz potencjał, oferując dogodne tereny inwestycyjne, przyciągając kapitał
krajowy i zagraniczny. Tworzymy gminę nowoczesną i przyjazną dla inwestorów
oraz mieszkańców.
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Urząd Gminy Iłowo ‐ Osada
Wyzwolenia 5
13‐240 Iłowo‐Osada
województwo warmińsko‐mazurskie
www.ugilowo‐osada.pl

Istnieją gminy, które powtarzają jak zaklęcie, że chcą przyciągnąć inwestorów, ale niewiele robią, aby stworzyć im warunki
do działania. Gmina Iłowo-Osada należy do samorządów wysyłających zaproszenia, gdy wszystko jest przygotowane.
Gmina zajmuje 103,8 km2, jest położona na granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, na terenie
Zielonych Płuc Polski i posiada rozliczne walory naturalne oraz techniczne. Te ostatnie czynią ją idealnym miejscem do
ulokowania inwestycji.
Jednym z ważniejszych atutów gminy jest dobra komunikacja z sąsiednimi miastami: Mławą i Działdowem, poprzez szlak
kolejowy E-65 Warszawa-Mława-Gdańsk oraz drogę wojewódzką nr 544. O dobrych warunkach infrastrukturalnych i
zapleczu technicznym Iłowa-Osady świadczą 2 oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacyjna, obejmująca 84% terenu
gminy, w tym największe miejscowości: Iłowo-Osadę, Iłowo-Wieś, Kraszewo, Narzym, Pruski, Białuty. Dla poprawy życia
mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura techniczna, w tym sieć
gazowa. Ogromne znaczenie dla zaopatrzenia mieszkańców w bardzo dobrej jakości wodę pitną ma potężny zbiornik
wód podziemnych, znany specjalistom jako GZWP Działdowo 214. Ponadto gmina posiada rozwinięta bazę oświatową.
Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie kształci młodzież w kierunkach zawodowych, a program nauczania jest
stale dopasowywany do potrzeb lokalnego rynku pracy.
W oczach inwestorów o atrakcyjności gminy przesądzają dwie należące do gminy podstrefy Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jedna z nich znajduje się w Iłowie-Osadzie i zajmuje 5.5 ha, zagospodarowane przez
Telecolor S.A. Mława. Druga podstrefa w Iłowie-Wsi ma do zaoferowania działkę o powierzchni 6,32 ha, gwarantującą
inwestorom ulgi podatkowe. Nieruchomość została uhonorowana certyfikatem w ogólnopolskim konkursie Grunt
na Medal 2010 – posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej, prowadzącej do trasy E-7 Gdańsk-Warszawa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowo-Osada, teren ten jest przeznaczony
pod zabudowę produkcyjną, magazynową oraz do usług gospodarczych. O znakomitym przygotowaniu do podjęcia
inwestycji świadczy dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz możliwość przyłączenia do sieci gazowej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Jan Przyborski , Wójt Gminy Iłowo-Osada
Nie ma lepszego sposobu, żeby przekonać się, czy w gminie Iłowo‐Osada
panuje atmosfera przyjazna inwestorom, jak przyjechać do nas i zweryfikować
wszystkie podane przez nas informacje. Zapewniam Państwa, że zostaną
Państwo serdecznie przyjęci i otrzymają wszelką pomoc, co w naszej gminie
jest standardem.
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Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Rynek 25
66‐016 Czerwieńsk
województwo lubuskie
www.czerwiensk.pl

Gmina Czerwieńsk znajduje się w środkowej części województwa lubuskiego. Jest jedną z dziesięciu gmin powiatu
zielonogórskiego. Nietrudno znaleźć ją na mapie, ponieważ przebiega tu niejedna z głównych linii kolejowych i
drogowych na zachód Europy. Gmina zajmuje obszar po obu brzegach rzeki Odry, która w jej granicach ma długość 23
km. Gmina Czerwieńsk to 196 km2 powierzchni, na której mieszka prawie 10 tys. osób. Tworzy ją 13 wsi sołeckich, trzy
osady oraz liczące ponad 4 tys. mieszkańców miasto Czerwieńsk.
Gmina Czerwieńsk to gmina rozwijająca się dynamicznie. Świadczy o tym lista realizowanych inwestycji, finansowanych
zarówno ze środków własnych samorządu, jak i współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych.
Celem podejmowanych inwestycji jest usprawnienie zarządzania i funkcjonowania gminy, udoskonalenie i rozbudowa
infrastruktury technicznej, polepszenie warunków zamieszkania, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, rozwój
turystyczny, a także poprawa bazy lokalowej i materialnej szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego. Gmina
Czerwieńsk to piękny i urozmaicony krajobraz oraz bogata infrastruktura techniczna z atrakcyjną bazą sportową tj. korty
tenisowe, basen pływacki oraz stadiony piłkarskie. Tereny gminy są bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.
Są zwodociągowane, skanalizowane, zgazyfikowane, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą elektroenergetyczną i
teleinformatyczną.
Gmina przystąpiła do konkursu w dwóch kategoriach: „Innowacyjna gmina” oraz „Innowacyjny projekt” i pochwaliła się
następującymi projektami zrealizowanymi w latach 2008 – 2010:
• budowa sali gimnastycznej, modernizacja boiska i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w
Nietkowie,
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk,
• uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Wysokie i Leśniów Mały,
• budowa hali sportowej w Nietkowicach,
• remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku,
• remont nawierzchni drogi Sycowice-Nietkowice, drogi w miejscowości Sudoł, dróg gminnych i osiedlowych w Płotach.

Piotr Iwanus, Burmistrz Gminy Czerwieńsk
Aktywne działania, duże zaangażowanie, determinacja, wytrwałość w dążeniu do
celu i realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych powodują, że gmina Czerwieńsk to
gmina europejska, otwarta i przyjazna dla środowiska, mieszkańców oraz inwestorów.
Kolejnym innowacyjnym działaniem jest realizacja projektu współfinansowanego z
POIG, polegającego na budowie radiowej infrastruktury dostępowej szerokopasmowego
Internetu.
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Gmina Grodzisk Wielkopolski
Stary Rynek 1
62‐065 Grodzisk Wielkopolski
województwo wielkopolskie
www.grodzisk.wlkp.pl

Grodzisk Wielkopolski to ponad 700-letnie miasto, które subtelnie łączy wielowiekowe tradycje i nowoczesność.
Malowniczo położona miejscowość, z bogatą roślinnością, otoczona lasami, z rozbudowanym zapleczem
sportowo-rekreacyjnym jest doskonałym miejscem na weekendowe rodzinne spotkania. Gmina jest także
idealnym miejscem do realizacji pomysłów inwestorskich, gotowa udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, by
każdy, jak najszybciej i bez przeszkód, mógł rozpocząć swoją działalność. Bliska odległość (50 km) od Poznania
sprawia, że gmina prężnie się rozwija, a kilka firm, które zdecydowały się zainwestować na naszym terenie,
stało się prawdziwymi potentatami krajowymi i eksportowymi w swoich branżach. Grodzisk Wielkopolski
stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców oraz przebywających w mieście gości, podejmując
wiele działań poprawiających infrastrukturę i stan ochrony środowiska.
Największym zadaniem w zakresie ekologii jest przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie
ścieków w zlewni rzeki Obry”, obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Ponadto gmina prowadzi szeroko pojętą
edukację mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, której zwieńczeniem jest coroczny gminny festyn
ekologiczny gromadzący całe rodziny.
Budowa i modernizacja dróg to kolejny priorytet, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców
oraz korzystny wpływ na estetykę miasta. Obwodnica północna i południowa odciążyła centrum Grodziska
Wielkopolskiego od ruchu samochodów ciężarowych. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, 3
Maja, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. Św. Anny wraz z przebudową i rozbudową ulic 3 Maja oraz Żwirki i Wigury w
Grodzisku Wielkopolskim wpłynęła przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych w
obrębie skrzyżowania oraz usprawniła ruch na jednym z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań. Liczne ścieżki
i szlaki pieszo-rowerowe oraz wciąż rozbudowywana baza sportowo-rekreacyjna zachęcają do aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Przy realizacji wielu inwestycji gmina Grodzisk Wielkopolski korzystała ze wsparcia funduszy UE. W latach
2008 – 2011 suma otrzymanych dotacji wynosiła 12 132 372,97 PLN.

Henryk Szymański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz” – powiedział
Zig Ziglar. Gmina Grodzisk Wielkopolski nieustannie stara się wykorzystywać
maksymalnie swoje możliwości, by jak najlepiej służyć rozwojowi gminy, a co
za tym idzie – jej mieszkańcom. Cieszy nas, że nasze starania i wytężona praca
zostały docenione w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, a gmina
Grodzisk Wielkopolski znalazła się wśród najlepszych nie tylko w Wielkopolsce,
ale również w kraju. „Grodzisk Wielkopolski – Miasto z życiem” – to nie jest
tylko hasło. To życie w naszym mieście tętni każdego dnia.
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Gmina Opole Lubelskie
Lubelska 4
24‐300 Opole Lubelskie
województwo lubelskie
www.opolelubelskie.pl

Opole Lubelskie to dynamicznie rozwijające się miasto w południowo-wschodniej Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat
w Opolu Lubelskim powstało kilka nowoczesnych obiektów sportowych. Zaczęło się od otwartego w maju 2009 roku
kompleksu boisk Orlik 2012. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa na boisku do koszykówki i siatkówki, trzytorowa
tartanowa bieżnia, sztuczna trawa na boisku do piłki nożnej, oświetlonym i wyposażonym w szatnie i zaplecze socjalne
szybko stały się ulubionymi obiektami sportowymi młodych mieszkańców miasta. Niecały rok później, tym razem
przy ZS Nr 1 powstało wielofunkcyjne boisko, także ze sztuczną nawierzchnią, na którym można grać w piłkę ręczną,
koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Na terenie gminy wyposażonych zostało kompleksowo 5 placów zabaw.
W październiku 2010 roku gmina Opole Lubelskie podpisała umowę na dofinansowanie w 70% zadania polegającego na
rewitalizacji Parku Miejskiego – niegdyś jednego z najpiękniejszych punktów Opola Lubelskiego. Uruchomiono przetarg
rozpoczynający zadanie inwestycyjne zmierzające do przywrócenia dawnego blasku temu ważnemu dla wszystkich
opolan miejsca, kojarzonego od zawsze z tradycyjnymi rodzinnymi spacerami. Po rewitalizacji park będzie odpowiednio
ogrodzony i monitorowany, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków zostanie przywrócony układ jego alejek,
blask stawów i piękno zieleni. Powstanie w nim miejsce rekreacji z mini boiskiem, placami zabaw i ścieżkami zdrowia.
Wiosną 2011 roku ruszyły prace przy modernizacji obiektu kina „Opolanka”. To początek drogi do powstania w Opolu
Lubelskim nowoczesnego, doskonale wyposażonego Opolskiego Centrum Kultury. Inwestycja warta 6 mln złotych jest
możliwa dzięki unijnej dotacji na ten cel, pozyskanej przez gminę. Kino, zarówno w środku, jak i na zewnątrz zmieni
się nie do poznania, powstaną tu m.in. profesjonalna sala prób dla zespołów muzycznych, sala do tańca, sala kinowa
wyposażona w nowe fotele oraz aparaturę do wyświetlania filmów, a także biura dla instruktorów i pracowników M-GOK
w Opolu Lubelskim. Powstaną też garderoby dla artystów i kawiarenka. Inwestując w drogi, sieci nie można zapominać,
że o jakości życia decyduje również możliwość rozwoju kulturalnego, zainteresowań czy talentów dzieci i młodzieży.
Pomysł na rozwój to podstawa, natomiast wiedza i doświadczenie stanowią gwarancję skutecznego działania. Wzrost
o 36% budżetu gminy w ciągu ostatnich czterech lat, wzrost o 468% wydatków na remonty i budowy dróg, wzrost o
420% wydatków na inwestycje wodno-kanalizacyjne, 593% wzrost wydatków na inwestycje społeczne, 30% wydatków
na oświatę i edukację, 142% wydatków na sport i profilaktykę to tylko nieliczne fakty, świadczące o dobrze działającym
samorządzie i doskonałych warunkach do inwestowania w gminie Opole Lubelskie oraz prowadzenia tu własnego
biznesu.

Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego
Opolski samorząd w każdym ze swych działań kieruje się zasadą transparentności,
dlatego w 2005 roku przystąpił do programu Przejrzysta Polska, a rok później, niejako
na potwierdzenie tej tezy, Opole Lubelskie otrzymało certyfikat Gmina Fair Play. Opole
Lubelskie otrzymała także wyróżnienie w konkursie „Europejska Gmina. Europejskie
Miasto”(2009) oraz jest posiadaczem certyfikatów „Samorząd przyjazny środowisku”
(2007) i „Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom” (2009). W 2011 roku Urząd
Miejski w Opolu Lubelskim uzyskał Certyfikat Nr: FS 576877 i działa w oparciu o System
Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2008 w zakresie: Realizacja zadań
administracji samorządowej. Ważnym i namacalnym elementem wprowadzania w życie
zasady przejrzystości działań jest również wydawany przez gminę każdego roku „Raport
o gminie”, zawierający zestawienie wszystkich najważniejszych działań i wydatków
mijającego roku.
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Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22‐300 Krasnystaw
województwo lubelskie
www.krasnystaw.pl

Krasnystaw jest położony w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Miasto jest bez wątpienia jednym
z najszybciej rozwijających się w Polsce. Jako lider w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych Krasnystaw może
poszczycić się świetną bazą sportową, licznymi inwestycjami proekologicznymi, wyremontowanymi szkołami czy tez
przebudowywanymi drogami.
Krasnystaw posiada tytuły Sportowej Gminy, Aktywnego Miasta, a także jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury
Sportowej. Liczne obiekty sportowe, spośród których należy wymienić chociażby Stadion Miejski wraz z przyległym
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czy też Ogólnodostępne Strefy Rekreacji
Dziecięcej, plasują Krasnystaw w ścisłej czołówce pod względem dostępności i nowoczesności bazy sportowej wśród
miast powiatowych w Polsce. Nie inaczej jest w sferze dbałości o środowisko. Od 2007 roku miasto posiada tytuł
„Mecenas Polskiej Ekologii”. Tytuł został przyznany nie tylko ze względu na nienaganny stan przyrody, ale przede
wszystkim z powodu licznych inicjatyw i inwestycji proekologicznych. Krasnystaw jest także miastem edukacji. Doskonale
utrzymane i wyremontowane ośrodki edukacyjne, wyposażone w nowoczesne obiekty sportowe, zapewniają komfort
i wysoki poziom kształcenia, dając krasnostawskiej młodzieży możliwie jak najlepsze warunki do pewnego startu w
dorosłe życie.
Dobre położenie oraz prowadzone w mieście i regionie inwestycje to czynniki wyróżniające Krasnystaw na mapie
kraju jako miejsca idealnego do rozwoju przedsiębiorczości. Miasto położone jest na trasie drogi ekspresowej nr 17,
a w niedalekiej odległości znajdują się przejścia graniczne. Ponadto budowa drogi szybkiego ruchu S17 oraz Portu
Lotniczego Lublin już w najbliższej przyszłości sprawi, że Krasnystaw będzie miał świetne połączenie komunikacyjne
nie tylko z Polską, ale także całą Europą. Nie bez znaczenia dla rozwoju miasta są także inwestycje drogowe, takie jak
chociażby przebudowa ulic Leśnej i Borowej, które prowadzą do najważniejszych zakładów produkcyjnych. Niemałą
rolę w rozwoju przedsiębiorczości odgrywa również corocznie organizowane w Krasnymstawie forum gospodarcze.
Bez wątpienia Lider Innowacji i Rozwoju to tytuł, który doskonale pasuje do tego, czym dzisiaj jest miasto Krasnystaw.

Andrzej Jakubiec, Burmistrz Krasnegostawu
Dzięki poczynionym inwestycjom nasze miasto jest coraz bardziej rozpoznawalne
w kraju i staje się naturalnym wyborem dla wszystkich, którzy szukają dobrego
miejsca do komfortowego, zdrowego życia, założenia rodziny, rozwoju biznesu oraz
wypoczynku po pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby Krasnystaw był przyjazny
każdemu, kto zechce się z nim związać i liczymy na to, że w przyszłości miasto będzie
się rozwijało równie szybko, jak w ostatnich latach.
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Gmina Sierakowice
Lęborska 30
83‐340 Sierakowice
województwo pomorskie
www.sierakowice.pl

Nagrodzony projekt:
“Budowa obiektu kulturalno - socjalnego z zapleczem administracyjnym gimnazjum w Sierakowicach”
Gmina Sierakowice położona jest około 60 km od Gdańska, w powiecie kartuskim oraz należy do najzamożniejszych gmin
leżących na Pomorzu. Rozwijająca się kultura kaszubska i nowe inwestycje przyciągają inwestorów oraz turystów. Od wielu
lat Gmina Sierakowice notuje największy przyrost naturalny w Polsce. Dzięki wsparciu ze strony funduszy zewnętrznych
w tym m.in. z Unii Europejskiej Gmina Sierakowice dynamicznie się rozwija. Władze gminy dążą do realizacji projektów
finansowanych nie tylko ze środków własnych, ale również z funduszy Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż
starania gminy w pozyskiwaniu środków pomocowych obejmuje szeroki zakres zadań. Oprócz projektów skierowanych
na rozwój infrastruktury drogowej w katalogu realizowanych projektów znalazły się także inwestycje dotyczące rozwoju
szeroko rozumianej infrastruktury podstawowej: oświatowej, sportowej, turystycznej i ochrony zdrowia. Nagrodzony
projekt „Budowa obiektu kulturalno-socjalnego z zapleczem administracyjnym gimnazjum w Sierakowicach” został
zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wielu innych źródeł: środków własnych
i funduszy zewnętrznych. Szereg następujących zadań składał się na realizację projektu: roboty budowlane, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne wewnętrzne, prace wyposażeniowe i uruchomienie systemów kuchni.
Realizacja inwestycji doprowadziła do powstania obiektu o wysokiej trwałości i funkcjonalności. W wyniku realizacji
przedmiotowej inwestycji osiągnięto założony cel projektu w postaci poprawy stanu szkolnictwa, a przez to wyrównanie
szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami obszarów wiejskich i miejskich. Wybudowanie obiektu umożliwiło
również społeczności lokalnej udział w imprezach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i prozdrowotnym, przez co
nastąpił wzrost integracji środowiska gminnego. Bezpośrednio zauważalny jest także wpływ na otoczenie społecznoekonomiczne Gminy poprzez: możliwość wydawania posiłków w stołówce – zapewnienie dzieciom racjonalnej diety
poprzez spożywanie regularnych posiłków, aula ze sceną umożliwia przeprowadzanie uroczystości szkolnych oraz
konkursów dla dzieci i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości pozostawania po zajęciach w świetlicy,
co pozwala ich rodzicom na racjonalne zaplanowanie i wykorzystanie czasu w ciągu dnia, jak również powoduje wzrost
bezpieczeństwa dzieci poprzez fachową opiekę w czasie pozalekcyjnym.
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Gmina Narewka
Białowieska 1
17‐ 220 Narewka
województwo podlaskie
www.narewka.pl

Nagrodzony projekt:
„Budowa Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego Stary Dwór Gmina Narewka”
Gmina Narewka , usytuowana w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, graniczy z Białorusią,
gminą Białowieża i gminą Hajnówka. Na powierzchni 339 km 2 dominują lasy, użytki rolne i tereny objęte
ochroną. Cała gmina zajmuje obszar chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska, a w jej obrębie leżą cztery
rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha oraz ponad 4,5 tys. ha Białowieskiego Parku Narodowego.
W granicach gminy znajduje się też Zbiornik Wodny „Siemianówka”, zajmujący obszar 3250 ha, zaliczany do
największych akwenów w kraju. To właśnie wokół niego koncentrują się główne wysiłki samorządu gminy Narewka,
zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania potencjału gminy i wzrostu atrakcyjności jej terenów dzięki
posiadanym atutom. Posiadane walory naturalne i atrakcyjne położenie gminy sprzyjają rozwojowi różnorodnych
form rekreacji, od turystyki krajobrazowej, poprzez specjalistyczną, po agroturystykę i wypoczynek pobytowy
urozmaicony możliwościami, jakie oferują miejscowe lasy i wody. Zbiornik Wodny „Siemianówka” zlokalizowany
w dolinie górnej Narwi powstał w latach 1977 – 1990, doskonale wkomponowując się w okoliczny krajobraz,
a powstanie akwenu stało się impulsem do rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego, w tym 50 gatunków
ptaków zagrożonych w skali globalnej i europejskiej. Zbiornik wraz z otoczeniem stał się atrakcyjnym, chętnie
odwiedzanym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i gości spoza regionu. jest on rajem zarówno dla wędkarzy
jak i miłośników windsurfingu i żeglarstwa. Aby dobrze wykorzystać potencjał terenu gmina Narewka przy
udziale środków unijnych zaangażowała się w realizację projektu „Budowa Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego i
Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka”. Wybudowana już , a także planowana
do budowy infrastruktura sportowa służy i będzie służyć mieszkańcom gminy oraz turystom. W istotny sposób
wzbogaca atrakcyjność terenu gminy zarówno turystycznie, jak i w zakresie inwestycyjnym – inwestor wie, co już
jest zrobione i z czego będzie mógł korzystać. Obiekty sportowe to miejsca, gdzie pod okiem instruktorów można
„się wyżyć ”. Jest to też sposób na odciągnięcie dzieci i młodzieży od różnego rodzaju zachowań patologicznych.
Infrastruktura sportowa integruje społeczeństwo gminy, promuje ją na zewnątrz, jest czynnikiem prozdrowotnych
zachowań. To także czynnik wspomagający realizację gospodarczej oferty inwestycyjnej.
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Gmina Bychawa
Partyzantów 1
23‐100 Bychawa
województwo lubelskie
www.bychawa.pl

Nagrodzony projekt:
„Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla rozwoju Gminy Bychawa”
Gmina Bychawa to gmina miejsko-wiejska, położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. Siedzibą
gminy jest miasto Bychawa, leżące około 25 km od Lublina, w części Wyżyny Lubelskiej. Gmina liczy ponad 12 270
mieszkańców.
Głównym celem nagrodzonego projektu było usprawnienie obsługi interesanta, zwiększenie dostępu do informacji
i infrastruktury informatycznej poprzez sieć punków publicznego dostępu do Internetu. Projekt zakładał budowę
sieci i wdrożenie e-usług administracyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu oraz tworzenia aktywnego
i pasywnego publicznego dostępu do Internetu. W ramach inwestycji wdrożono system elektronicznego obiegu
dokumentów z funkcją archiwum elektronicznego, uruchomiono portal obsługi interesanta przez Internet i stworzono
portal promocyjno-informacyjny. Elementem innowacyjnym projektu było zapewnienie punktów publicznego dostępu
do Internetu na terenie Gminy tzw. hotspoty oraz infomaty na terenie miasta, w tym jeden przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych.
Zrealizowany projekt ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy, pracowników Urzędu oraz wszystkich obywateli
korzystających z usług. Dokonano poprawy wizerunku Urzędu, poszerzono katalog usług publicznych dostępnych
drogą elektroniczną oraz skrócono czas załatwiania spraw. Duże korzyści przyniosła wymiana sprzętu komputerowego,
między innymi projektora multimedialnego, serwera SOD wraz ze streamerem, programów antywirusowych i innych
zabezpieczeń programowych na wszystkich stacjach roboczych. Wszystko to wpływa na profesjonalizm załatwiania
spraw, bezpieczeństwo przepływu informacji oraz promocję gminy.
Wartość projektu wyniosła 1 067 061 zł, w tym środki dofinansowane z Unii Europejskiej sięgnęły 907 002 zł.

INTERNETOWY
ROZWÓJ
BYCHAWY
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Gmina Miejska Hajnówka
Aleksego Zina
17‐200 Hajnówka
województwo podlaskie
www.hajnowka.pl

Nagrodzony projekt:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”
Hajnówka jest położona na zachodnim skraju Puszczy Białowieskiej, przy drodze prowadzącej do Białowieskiego
Parku Narodowego. Prawa miejskie Hajnówka otrzymała w 1951 roku., a w latach 1954 – 1975 była siedzibą władz
powiatowych. Miasto liczy ok. 25 tys. mieszkańców, przez Hajnówkę przebiega linia kolejowa z Warszawy do granicy
państwa. Hajnówka położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego,
na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Okolice Hajnówki to rozległa równina, pokryta lasami, łąkami i polami
uprawnymi. Przez miasto przepływa rzeka Leśna Prawa, dopływ Bugu. Jej usytuowanie sprawia, że nazywana jest
„Bramą do Puszczy”.
Nagrodzony projekt jest przykładem jednej z wielu udanych inwestycji, realizowanych przez władze miasta. Zakład
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyróżnia wysoki poziom technologiczny oraz innowacyjność, polegająca na
uruchomieniu przerobu odpadów na paliwa alternatywne w toku odzysku R15, tj. procesie przetwarzania odpadów w
celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.
Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu braku uporządkowanej gospodarki odpadami
komunalnymi w mieście i regionie Puszczy Białowieskiej. Spowodowała ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
środowiska i zmniejszenie uciążliwości, wywołanych dotychczas funkcjonującym stanem gospodarki odpadami na
florę i faunę. Wpłynęła również na poprawę jakości powietrza oraz wywarła pozytywny wpływ na ochronę gleb i ich
zabezpieczenie przed wpływem szkodliwych substancji, które mogą się przedostawać z powietrza, odpadów bądź
ścieków.
Działalność ZZO na rzecz ochrony środowiska została w 2011 roku nagrodzona wyróżnieniem w kategorii ,,Lider zbiórki
tworzyw sztucznych” w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o ,,Puchar Recyklingu”, organizowanego przez Przegląd
Komunalny oraz otrzymała nagrodę rzeczową w postaci 10 tys. worków do selektywnej zbiórki.

Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka
Od wielu lat gmina miejska Hajnówka prowadzi inwestycje w dziedzinie ochrony
środowiska. Pomimo bardzo ograniczonych możliwości finansowych duży
nacisk kładziemy na ochronę tak cennego środowiska przyrodniczego terenu
Puszczy Białowieskiej i jej otoczenia. Mamy świadomość tego, jak istotne są
działania w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, a budowa ZZO jest tego
potwierdzeniem.
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Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wrocławiu
pl. Nowy Targ, 50‐141 Wrocław
województwo dolnośląskie
www.wroclaw.pl / www.mops.wroclaw.pl

Nagrodzony projekt:
„Wrocław Miastem Aktywnych”
Wrocław, stolica Dolnego Śląska, to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów,
nad brzegiem Odry, poprzecinany jej licznymi dopływani i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów.
Ze względu na nadrzeczne położenie oraz wielką liczbę mostów i kładek nad wodami często nazywa się go polską
Wenecją. Dawna i współczesna architektura jest wkomponowana w obfitość zieleni. Wrocław to najbardziej zielone
miasto Polski! Jego urodę i niepowtarzalną atmosferę doceniają nie tylko goście, ale i mieszkańcy, którzy wielokrotnie
już pokazali, że swoje miasto darzą wyjątkowo ciepłymi uczuciami.
Nagrodzony projekt „Wrocław Miastem Aktywnych” stanowi odpowiedź na problemy związane z integracją społeczną
i zawodową mieszkańców Wrocławia, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest
realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nieprzerwanie od 2008 roku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów MOPS i do tej pory wzięło w nim udział
ponad półtora tysiąca osób. Jego celem jest zwiększenie szans na zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną
zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów MOPS we Wrocławiu. Wśród wielu zrealizowanych działań najbardziej
innowacyjne na skalę Gminy Wrocław były trzy przedsięwzięcia: 1) mieszkania chronione – zaplanowane wsparcie
dla 19 osób w procesie usamodzielniania zakładało bardzo kompleksową, wielopłaszczyznową i długotrwałą pracę
z młodzieżą, obejmującą zarówno warsztaty i treningi kompetencji społecznych, jak i naukę przez doświadczenie w
miejscu zamieszkania; 2) Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia w celu poprawy jakości życia mieszkańców,
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz stworzeniu silnych społeczności lokalnych Potwierdzony pod koniec
roku 2010 Certyfikatem Jakości CAL; 3) asystenci rodzinni jako systemowe wsparcie dla rodzin.

Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocławia
W ciągu ostatnich kilku lat Wrocław stał się jednym z najdynamiczniej zmieniających się miast
w Polsce. Przeobrażenia zachodzą we wszystkich obszarach – począwszy od infrastruktury,
na kulturze skończywszy. Projekt „Wrocław Miastem Aktywnych” daje Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej możliwość dostosowywania się do zmian, dokonujących się
w rzeczywistości społecznej i pozwala na zaoferowanie klientom wsparcia adekwatnego do
ich potrzeb. Dzięki niemu mamy możliwość kreowania i wprowadzania w życie nowatorskich
rozwiązań, udoskonalania dotychczasowych metod pracy i poszerzania oferty kierowanej do
mieszkańców miasta.
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Miasto Rydułtowy
Ofiar Terroru 36
44‐280 Rydułtowy
województwo śląskie
www.rydultowy.pl

Nagrodzony projekt:
„Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”
Miasto Rydułtowy, wchodzące w skład powiatu wodzisławskiego, leży w południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej.
W ostatnich latach ta niewielka miejscowość stała się znaczącym punktem na mapie kulturalno-gospodarczej Śląska.
Jednym z innowacyjnych przedsięwzięć miasta jest budowa Rydułtowskiego Centrum Kultury. Z pozoru inwestycja jak
każda inna. Zaskakuje jednak pomysł wybudowania jej na bazie nieczynnej już krytej pływalni. W ramach Programu
Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego przyznano miastu potrzebne na ten cel środki. Nieosiągalne
stało się więc możliwe. Zamiast wyburzyć obiekt, zrealizowano w nim dom kultury, o którym mieszkańcy miasta marzyli
od dawna. W misie basenu powstała sala kinowa mieszcząca 100 osób, nad którą umieszczono salę widowiskową
na 300 osób. Ponadto obiekt posiada pomieszczenia przeznaczone dla kół zainteresowań, sale konferencyjne, lokal
gastronomiczny oraz pomieszczenia biurowe. Co więcej, miasto zainwestowało środki własne na budowę drogi
dojazdowej oraz miejsc parkingowych. W rezultacie ta część miasta szybko staje się strategicznym miejscem w okolicy,
dzięki czemu władzom udało się pozyskać dodatkowe fundusze na rozbudowę infrastruktury drogowej w pobliżu tego
obiektu. Bezpośrednio w potrzeby mieszkańców trafiła również budowa rozległego parku rozrywki. Teren rekreacyjny o
powierzchni 1,87 ha wygospodarowano z obszaru w przeszłości eksploatowanego (uprzednio, dla celów budowlanych,
wydobywano na nim glinę). Po zakończeniu wydobycia gliny dół zasypano i dopiero po wielu latach zrodził się pomysł
na adaptację tego terenu. Obecnie znajdziemy tam ogromny teren rekreacyjny, na którym zlokalizowano: pomysłowy
plac zabaw dla dzieci, ściankę wspinaczkową, tor BMX, mini golfa, skate park, zestawy szachowe, amfiteatr i wiele
innych atrakcji. Wszystko to poprzecinane jest w malowniczy sposób alejkami spacerowymi oraz pergolami. Dzięki
temu górnicze miasto zyskało zupełnie inny wymiar – miasta zielonego, oferującego swoim mieszkańcom świetne
miejsca do spędzenia wolnego czasu. Strefa Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości to propozycja dla biznesu.
Przygotowane przez miasto, a przeznaczone dla inwestorów w pełni uzbrojone tereny, wyposażone są w infrastrukturę
drogową (drogi wewnętrzne wraz z chodnikami i pasami zieleni), parkingi i drogi dojazdowe. Już w 2008 roku rozpoczęto
proces sprzedaży gruntów. Dzięki pełnemu uzbrojeniu terenu znacznie skraca się proces realizacji każdej inwestycji. Zaś
stosowane przez miasto ulgi w podatku pozwalają na odzyskanie części kosztów związanych z zakupem gruntu.

Kornelia Newy, Burmistrz Miasta Rydułtowy
Warto zaznaczyć, że w Rydułtowach pozyskuje się ogromne fundusze unijne, a miasto, dzięki
ciekawym pomysłom władz, prężnie się rozwija. Rydułtowy to miejsce, w którym możliwe są
rzeczy, gdzie indziej nie do zrealizowania.
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Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Lubartowska 74A
20‐094 Lublin
województwo lubelskie
www.fundacja.lublin.pl; www.energetycznikreatorzyzmian.pl

Misją Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Realizując swoją misję, Fundacja podejmuje działania stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy przy wykorzystaniu
istniejącego lokalnie potencjału i pojawiających się w otoczeniu szans rozwojowych. Fundacja korzysta ze swojego
ponad dwudziestoletniego doświadczenia i zasobów do inicjowania i rozwoju współpracy między różnymi podmiotami
na poziomie lokalnym. Współpracuje z przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych, wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych.
Swoje działania koncentruje na rozwoju lokalnym i opiera je na dziedzinach przyszłości, którymi są: innowacje, energetyka
odnawialna, poprawa efektywności energetycznej i ekonomia społeczna. Fundacja posiada swoje odziały m.in. w Białej
Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnym Stawie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Parczewie, Tomaszowie Lubelskim,
Zamościu.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest inicjatorem współpracy i koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.
Podejmuje także działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. stwarza warunki do rozwoju
przedsiębiorczości, realizuje działania zwiększające szanse zatrudnienia, szczególnie dla osób wykluczonych, a także
rozwija wolontariat pracowniczy. Fundacja realizuje projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej, które mają
pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego, równouprawnienie kobiet
i mężczyzn, zatrudnianie niepełnosprawnych i ochronę środowiska naturalnego.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ma rozpoznawalną markę oraz ugruntowaną pozycję w regionie. Świadczy wysokiej
jakości usługi i kreuje innowacyjne rozwiązania. Była wielokrotnie doceniana i nagradzana, zarówno na szczeblu
regionalnym, jak i krajowym.

dr. inż. Henryk Łucjan, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
Najistotniejsze w biznesie są takie wartości jak: rzetelność, systematyczna praca i
uczciwość. Aby zdobywać rynek, trzeba być aktywnym i umieć wykorzystywać nadarzające
się okazje. Należy także postrzegać sprawy z szerszej perspektywy i cały czas inwestować
w rozwój organizacji oraz jej pracowników. Liczą się nie tylko kompetencje formalne, ale
także inteligencja emocjonalna, umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, jak
również budowanie własnej pozycji poprzez świadome działania, które czynią nas bardziej
wiarygodnymi. Na takich wartościach została zbudowana pozycja Fundacji Rozwoju
Lubelszczyzny.
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Fundacja ProRegio
23 Lutego 7/3
61‐741 Poznań
województwo wielkopolskie
www.proregio.org.pl

Fundacja ProRegio jest organizacją pozarządową powołaną do życia w grudniu 2004 roku, prowadząca swoją działalność
pozyskując środki finansowe na realizację projektów prorozwojowych.
Działalność statutowa Fundacji sprzyja rozwojowi dynamicznego rynku innowacji, co pozwala na efektywne łączenie
środowisk naukowo-badawczych i biznesu w procesie budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jako
organizacja pozarządowa Fundacja kładzie szczególny nacisk na współpracę z szeregiem różnorodnych instytucji, w tym
instytucji otoczenia biznesu, sektora B+R, organizacji pozarządowych w celu realizacji wielu partnerskich przedsięwzięć.
Fundacja ProRegio wspiera polską naukę i biznes w ich drodze do innowacyjności. Organizuje staże, szkolenia i
konferencje, prowadzi działalność doradczą i wydawniczą, której odbiorcami są przedstawiciele uczelni wyższych,
instytucji badawczych i przedsiębiorstw. Działalność Fundacji jest szczególnie widoczna w obszarze związanym z
zarządzaniem i ochroną własności intelektualnej, transferem technologii oraz komercjalizacją działalności naukowobadawczej.
Celem Fundacji ProRegio jest:
• wspieranie rozwoju polskich regionów w Unii Europejskiej,
• wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,
• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
• promowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań problemów społecznych przy wykorzystaniu najnowszych
osiągnięć nauki,
• promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, nauce i gospodarce,
• wspieranie i propagowanie rozwoju sektora NGO w Polsce,
• inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy różnymi sektorami życia gospodarczego i społecznego,
• promowanie uczciwości i przejrzystości zachowań obywatelskich,
• rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
• promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy.

Zespół Fundacji ProRegio
Ważnym elementem działalności Fundacji jest codzienna współpraca z
naukowcami i przedsiębiorcami, którym oferowane są różne formy wsparcia,
np. konsultacje indywidualne w zakresie własności intelektualnej, w tym pomoc
w ochronie prawnej oraz wsparcie w zakresie walki z nieuczciwą konkurencją
oraz naruszeniami tej własności.
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Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Kościelna 21
60‐536 Poznań
województwo wielkopolskie
www.paip.pl

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które specjalizuje się w projektowaniu
nowych metod transferu wiedzy naukowej do środowisk przedsiębiorczych, wspieraniu współpracy przedsiębiorców i
inwestorów oraz w promocji innowacji i przedsiębiorczości.
W przeciągu kilku lat ewoluował z małej i lokalnej organizacji do instytucji posiadającej 7 biur zamiejscowych m.in.
w Katowicach, Wrocławiu i Lublinie. Obecnie jest jedną z niewielu instytucji, która konsekwentnie buduje system
wspierania przedsiębiorczości opartej na wiedzy. W budowie tego systemu aktywnie współpracuje z uczelniami
wyższymi i instytucjami szczebla samorządowego. Dzięki współpracy z Politechniką Poznańską, Politechniką
Świętokrzyską oraz 12 innymi szkołami wyższymi w całej Polsce model wypracowany przez PAIP jest wdrażany na
terenie całego kraju. W codziennej pracy PAIP bardzo mocno współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego i jest odpowiedzialny za działania związane z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji
w województwie wielkopolskim w obszarze Innowacyjne Instytucje Otoczenia Biznesu.
Działalność stowarzyszenia została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Inicjatywy stworzone w PAIP
dwa razy (2009 i 2011) zdobyły I miejsce w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji. Jeden z projektów został nagrodzony
tytułem Innowacyjny Projekt Unijny przez Fundację Innowacji i Rozwoju w poprzedniej edycji konkursu Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju. W 2011 roku PAIP za inicjatywę preinkubacji otrzymał prestiżową nagrodę Regional Innovation
Award, przyznawaną przez Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions).
PAIP, jako jedna z nielicznych organizacji, stworzył autorski system wspierania młodych przedsiębiorców. Młodzi ludzie
mogą korzystać z wielu komplementarnych działań, które pozwalają dopracować pomysł (szkolenia, doradztwo), w
razie potrzeby znaleźć wspólników (program kojarzenia ludzi o różnych potencjałach), następnie go przetestować na
rynku (preinkubacja), a na końcu sfinansować rozpoczęcie działalności (dotacje do 40 tys. zł), bądź uzyskać środki na
rozwój i wdrożenie produktu/usługi na rynek (do 800 tys. zł). PAIP swoją działalność finansuje dzięki środkom unijnym
oraz krajowym, łączna wartość projektów realizowanych bądź zrealizowanych przez PAIP to ok. 40 mln zł, co czyni z
niego lidera w tym zakresie.

Wojciech Gilewski
Prezes Zarządu
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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kordylewskiego 11
31‐542 Kraków
województwo małopolskie
www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od kilkunastu lat tworzy warunki do rozwoju biznesu w regionie.
Oferując przedsiębiorcom pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową MARR gwarantuje kompleksowe
wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Doświadczenie, potencjał merytoryczny, stabilność
finansowa oraz zaangażowanie w pozyskiwanie unijnych dotacji stawia MARR w gronie największych instytucji w Polsce,
działających na rzecz promocji przedsiębiorczości oraz najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu
województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu.
Oferta spółki obejmuje usługi skierowane zarówno do firm w początkowych etapach rozwoju, jak i do dynamicznie
rozwijających swoją działalność przedsiębiorstw. MARR S.A. realizuje projekty wspierające transfer wiedzy i współpracę
B+R w regionie. Oferuje wsparcie finansowe, umożliwiające wdrażanie osiągnięć naukowych do rodzimego biznesu.
Zapewnia firmom pomoc doradczą i szkoleniową. Jako Regionalna Instytucja Finansująca spółka pośredniczy w
udzielaniu dotacji na zadania związane z działaniami inwestycyjnymi. MARR S.A. stworzyła pozabankowy system
wsparcia finansowego dla firm. O pomoc kapitałową w postaci pożyczek mogą się ubiegać przedsiębiorcy z Małopolski,
którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą.
MARR jest liderem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Uruchomione
w 2009 roku wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego Centrum „Business In Małopolska” to pierwsze profesjonalne centrum obsługi biznesowej w regionie,
gdzie na kompleksową pomoc mogą liczyć zarówno inwestorzy, jak i eksporterzy. Spółka jest jedynym w regionie
oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Wiesław Bury, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego stworzyła wiarygodny system wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości i innowacji w regionie. Oferujemy wiedzę i kapitał do prowadzenia
firmy oraz zapewniamy pomoc w jej zarządzaniu. Pomagamy sięgać po unijne dotacje,
rozwijamy i promujemy firmy w kraju i za granicą, inwestujemy w nowe spółki oparte na
innowacyjnych rozwiązaniach.
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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 następujące 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 stanowi obecnie jedno 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 naukowo-badawczych. 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

Krzysztof Kłak, Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Celem RARR S.A. jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez
współpracę z instytucjami oraz dostosowywanie naszych usług do potrzeb beneficjentów.
Promujemy region, a także wspomagamy samorządy lokalne. Kluczowymi polami
aktywności RARR S.A. są: przedsiębiorcy i ich konkurencyjność, samorządy, szkolenia
i promocja wysokokwalifikowanych kadr, inwestycje, innowacyjność regionu oraz
nowoczesna infrastruktura.
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PL.2012 Sp. z o.o.
Wybrzeże Gdyńskie 4
01‐531 Warszawa
województwo mazowieckie
www.2012.org.pl

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy
spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez
stronę publiczną.
Spółka prowadzi swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach
przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170
podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu i Turystyki właśnie przez
PL.2012.
Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które
będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład
bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.
Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych, realizowanych przez właściwe
podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

Marcin Herra, Prezes Zarządu PL.2012
Do Polski w trakcie Euro 2012 przyjedzie kilkaset tysięcy turystów i kibiców zagranicznych.
O sukcesie Turnieju i – co za tym idzie – wzmocnieniu wizerunku Polski na arenie
międzynarodowej, zdecyduje przede wszystkim wysokiej jakości organizacja w obszarach,
takich jak bezpieczeństwo, transport czy opieka medyczna oraz najwyższy poziom obsługi
naszych gości. Dlatego też koordynujemy realizację ponad 250 projektów organizacyjnych
oraz projektów, mających na celu zapewnić wysoką jakość obsługi turystów i kibiców w
naszym kraju w trakcie Euro 2012, takich jak Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO
2012 czy Akademia Euro. Oprócz tego, już od grudnia 2011 roku, oferujemy unikalne w
historii dużych międzynarodowych imprez sportowych produkty przeznaczone dla kibiców
i turystów zagranicznych w Polsce, maksymalnie zwiększające komfort ich wizyty w naszym
kraju w trakcie Mistrzostw – Polish Guide i Polish Pass. Polish Guide to zaawansowany, interaktywny przewodnik
dostępny bezpłatnie w Internecie w 6 europejskich językach, kompleksowo i w jednym miejscu informujący na temat
Miast Gospodarzy, stadionów, transportu publicznego, atrakcji turystycznych, czy regionalnych zwyczajów. Polish Pass
to produkt integrujący w sobie bilety na komunikację miejską w Miastach Gospodarzach, bilety kolejowe na terenie
całego kraju, potwierdzenie rezerwacji noclegowej oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sukces Euro będzie wynikiem ponad
5‐letniej, ścisłej i zintegrowanej współpracy 175 instytucji publicznych odpowiedzialnych za przygotowania, centralnej
koordynacji oraz zaangażowania wszystkich Polaków.
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Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15
15‐073 Białystok
województwo podlaskie
www.pfrr.pl

Nagrodzony projekt:
„Centrum Informacji IPR”
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) jest organizacją pozarządową, która wspiera rozwój gospodarczy
regionu poprzez prowadzenie działań promujących przedsiębiorczość. PFRR ściśle współpracuje nie tylko z administracją
rządową i samorządową oraz głównymi organizacjami otoczenia biznesu, ale także z krajowymi i międzynarodowymi
instytucjami o podobnym charakterze. Jednak przede wszystkim współpracuje z przedsiębiorcami, bo głównie do nich
skierowana jest oferta PFRR. Obecnie Fundacja zapewnia różnorodne usługi poprzez funkcjonowanie Podlaskiego
Funduszu Kapitałowego, Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego, Funduszu Pożyczkowego, spółki RCS (szkolenia i
doradztwo), Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią, Regionalnej Instytucji Finansującej oraz sieci Centrów Wspierania
Biznesu. Nagrodzony projekt „Centrum Informacji IPR” poszerzył wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz
świętokrzyskiego. Uczestnicy działań projektowych otrzymali niezbędną wiedzę na temat zagadnień związanych z
ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz poznali procedury rejestracji i zgłoszeń związanych z różnymi
formami ochrony. Informacyjny charakter projektu spotkał się z zainteresowaniem przedsiębiorców, a także
pokazał jak ważnym i niezbędnym czynnikiem rozwoju firmy, a tym samym elementem napędowym gospodarki
państwowej i światowej, jest ochrona własności intelektualnej. Opracowana w ramach projektu publikacja oraz
dodatek informacyjny rozpowszechniony na terenie w/w województw cieszył się dużym zainteresowaniem grupy
docelowej. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od prawie 20 lat aktywnie uczestniczy w rozwijaniu potencjału
innowacyjnego województwa podlaskiego. Poprzez odpowiednio dobrane działania i usługi, spełniające oczekiwania
klientów jest w stanie sprostać wymaganiom rozwijającego się rynku wspólnotowego. Koncentracja działalności na
innowacyjnych usługach i projektach dostarcza wielu możliwości rozwoju. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
od prawie 20 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.

Andrzej Parafiniuk, Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest wspieranie rozwoju województwa
podlaskiego. PFRR aktywnie promuje region, doradza i współpracuje z przedsiębiorcami
i organizacjami otoczenia biznesu oraz samorządem lokalnym, a prowadzone działania
mają w wielu przypadkach wymiar międzynarodowy, dzięki sieci kontaktów partnerskich
z podobnymi organizacjami w całej Europie.
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Fundacja Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Radziszewskiego 11
20‐036 Lublin
województwo lubelskie
www.fundacja.umcs.lublin.pl

Nagrodzony projekt:
„Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej istnieje od 1989 roku. W ramach prowadzonej działalności
szkoleniowej i doradczej stara się promować ideę przedsiębiorczości i aktywnie wspierać postawy przedsiębiorcze,
zwłaszcza wśród kobiet, oferując im możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy oraz nabywania umiejętności
ułatwiających założenie własnej firmy.
Od 2006 roku Fundacja UMCS realizuje projekty pod nazwą „Inicjatywa jest kobietą”, współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów jest przygotowanie uczestniczek do założenia i prowadzenia
własnych firm poprzez wsparcie ich bezzwrotnymi dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej. W czterech
zrealizowanych dotychczas edycjach projektu swoje firmy założyły 242 kobiety.
Nagrodzony projekt „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości” stanowił drugą edycję cyklu. Projekt skierowany
był do kobiet z terenu województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wsparciem
objęto 90 kobiet, 61 z nich otrzymało dotacje w wysokości maksymalnie do 40 tysięcy złotych. Innowacyjność projektu
polegała zarówno na skierowaniu go wyłącznie do kobiet oraz przygotowaniu ich do podjęcia roli przedsiębiorcy wbrew
obowiązującym stereotypom i normom kulturowym, jak i na zastosowaniu w jego realizacji oryginalnej, autorskiej
metody obejmującej: rekrutację i selekcję do projektu, prowadzeniu cyklu zajęć i warsztatów, przygotowujących do
pełnienia roli przedsiębiorczyni, doradztwie przy stworzeniu własnego biznes planu i ocenie przedstawianych wniosków.
Cały proces przygotowania beneficjentek był oparty na oryginalnej metodologii, doskonalonej w kolejnych edycjach
projektu „Inicjatywa jest kobietą”.
O tym, że metodyka postępowania z uczestniczkami okazała się innowacyjna i skuteczna świadczy fakt, że wszystkie
założone w ramach projektu firmy przetrwały na rynku obowiązkowe 12 miesięcy, a zdecydowana większość działa do
chwili obecnej, efektywnie i skutecznie konkurując na rynku.

dr Mirosław Łoboda, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Pomimo zakończenia projektu jego rezultaty są trwałe. Są promowane i wskazywane
jako przykład dobrych praktyk. Dzięki otrzymanemu w projekcie wsparciu, zarówno
finansowemu, jak i merytorycznemu, ale również wzmocnieniu motywacji i wiary we
własne siły, kobiety uczestniczące w projekcie, korzystając z samozatrudnienia, zwiększyły
swoje szanse na lubelskim rynku pracy i dołączyły do grona przedsiębiorczyń z sukcesem
pracujących na własny rachunek. Niektóre stworzyły miejsca pracy innym. Przełamały
bariery i stereotypy związane z aktywizacją zawodową kobiet.
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Gdańska Organizacja Turystyczna
Gdańsk Convention Bureau
Długi Targ 28/29, 80‐830 Gdańsk
województwo pomorskie
www.gdanskconvention.pl

Nagrodzony projekt
„Gdańscy Akcjonariusze (wolontariusze)”
Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów, reprezentujące
usługodawców z gałęzi przemysłu turystycznego, takich jak: hotele, biura podróży, restauracje, firmy transportowe,
tłumacze, itp. GCB jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Z dniem 13 sierpnia 2007 roku GCB stało się
pełnoprawnym członkiem International Congress & Convention Association (ICCA). Głównym zadaniem Gdańsk
Convention Bureau jest promocja Gdańska i regionu jako ośrodka konferencyjnego oraz pomoc organizatorom podczas
planowania wydarzeń biznesowych na Pomorzu. Dobiega końca jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez
Gdańsk Convention Bureau – kampania pt. „PROMOCJA TURYSTYKI BIZNESOWEJ JAKO MARKOWEGO PRODUKTU
GDAŃSKA I POMORZA”. Projekt ten jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WP). Całkowita wartość projektu to 2 958 393,00 zł. Wysokość dofinansowania
z funduszy unijnych wynosi 2 082 820,00 zł. Projekt zakończy się w I kwartale 2012.
Nagrodzony projekt pozwala zaoferować organizatorom konferencji, spotkań, eventów bezpłatną pomoc wolontariuszy
przy organizacji ich spotkań biznesowych. Wspomniany projekt funkcjonował w dwóch etapach. Pierwszy „Gdańscy
Akcjonariusze” (od wolontariatu akcyjnego), drugi – „Gdańscy Akcjonariusze – konsekwentnie do celu”. Jego partnerem
jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (RCW). Celem nadrzędnym projektu było stworzenie w mieście
przyjaznego klimatu do organizacji eventów, konferencji i kongresów. Celami dodatkowymi były: uruchomienie
możliwości włączenia się mieszkańców Gdańska w wydarzenia, propagowanie wiedzy na temat wolontariatu (stereotyp
pracy na rzecz słabszych i potrzebujących), budowanie wśród uczestników tożsamości z miastem.
W trakcie projektu GCB współpracowało z ponad 300 świetnie przeszkolonymi, ambitnymi i zaangażowanymi w nasze
wydarzenia młodymi ludźmi, którzy tym samym zdobyli wiedzę na temat wolontariatu, ważne doświadczenie życiowe
i zawodowe.

Anna Górska, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej / Gdańsk
Convention Bureau
Od maja 2007 roku pracuję w Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention
Bureau początkowo jako Dyrektor Biura, a od września 2009 roku jako Prezes Zarządu.
Aktywnie uczestniczę w promocji Gdańska i regionu jako atrakcyjnego kierunku dla
turystyki biznesowej m.in. jako przedstawiciel Zarządu International Congress &
Convention Association (ICCA) Central European Chapter, jako przedstawiciel Miasta
Gdańska w międzynarodowej organizacji Baltic Sea Tourism Commission oraz Wiceprezes
ds. członkostwa w MPI Poland Club.
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Śląski Park Przemysłowo‐Technologiczny Sp. z o.o.
Szyb Walenty 26
41‐700 Ruda Śląska
województwo śląskie
www.sppt.pl

Nagrodzony projekt:
„Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych – Architektura i Budownictwo”
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny powstał w 2004 roku jako inicjatywa dwóch miast – Rudy Ślaskiej
i Świętochłowic oraz prywatnych przedsiębiorców. Początkowo działał jako park przemysłowy. W 2008 roku, celem
dostosowania do trendów rynkowych, został zamieniony na park przemysłowo-technologiczny. Parkiem zarządza
spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny. Zadaniem Parku jest pobudzenie
lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie nowych miejsc pracy przez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków
do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku, m.in. dzięki efektywnemu zarządzaniu majątkiem
produkcyjnym oraz usługom infrastrukturalnym i doradczym.
Projekt utworzenia Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych: „Architektura i Budownictwo” był pierwszą
tego typu inicjatywą w Polsce. W oparciu o majątek pokopalniany, we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki
Śląskiej, powstał inkubator nastawiony na wspieranie firm z branży architektoniczno-geodezyjno-budowlanej.
Aspektem innowacyjnym projektu było wywołanie efektu synergii, polegającego na współpracy wszystkich uczestników
procesu budowlanego, począwszy od projektanta po wykonawcę. Ma to na celu stworzenie unikatowej oferty
innowacyjnej, której kompleksowy charakter pozwoli na skuteczne funkcjonowanie na rynku. Rozwiązanie to wydaje
się szczególnie uzasadnione w kontekście bardzo intensywnego rozwoju budownictwa przemysłowego i usługowego.
Projekt dotyczył adaptacji zespołu połączonych ze sobą obiektów kubaturowych po KWK „Wawel”, o powierzchni
6 149,66 m2. W wyniku realizacji projektu powstały nowoczesne powierzchnie biurowe, specjalnie przystosowane
do działania firm usługowych i projektowych oraz powierzchnia wspólna, która jest wykorzystywana do prezentacji
wypracowanych projektów czy organizowania konferencji. Może również być wykorzystana do organizacji imprez
targowych (np. targi nowoczesnych technologii w budownictwie).

Tomasz Krawczyk, Prezes Zarządu
Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o.
Celem działalności Śląskiego Parku Przemysłowo‐Technologicznego jest w
szczególności promocja i wspieranie rozwoju miast Ruda Śląska i Świętochłowice.
Realizując innowacyjne projekty Park tworzy korzystne warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej. W wyniku tych działań następuje pobudzenie lokalnej
przedsiębiorczości oraz powstanie nowych miejsc pracy.
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Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Sandomierska 26a, 27‐400 Ostrowiec Świętokrzyski
województwo świętokrzyskie
www.arl.ostrowiec.pl

Nagrodzony projekt:
„Lepsze jutro- integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego”
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje od 2000 roku. Jest spółką gminną
i równocześnie przedsiębiorstwem społecznym, instytucją non-profit. Misja firmy jest realizowana dwutorowo poprzez
aktywizację i rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie przedsiębiorczości.
Celem firmy są wszelkie przedsięwzięcia ożywiające lokalny rynek, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz łagodzenie
skutków bezrobocia i integracja społeczna. Aby realizować te założenia, spółka pozyskuje środki wspólnotowe i w
tej dziedzinie może się śmiało uważać za lidera w województwie świętokrzyskim. ARL wdrożyła już blisko 30 dużych
projektów finansowanych z funduszy unijnych, najpierw w ramach programów przedakcesyjnych, później w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich, obecnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez lata, partnerzy strategiczni ARL to
między innymi: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski – Gminne Centrum Informacji, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Od 2007 roku ARL prowadzi Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Sandomierskiej 26a w
Ostrowcu Świętokrzyskim, nowoczesny kompleks, składający się między innymi z Inkubatora Przedsiębiorczości oraz
Centrum Biurowo-Konferencyjnego. Skupia on firmy z różnych branż, organizacje społeczne, a dzięki bogatej ofercie
instytucji szkoleniowych jest również miejscem kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki. Inkubator Przedsiębiorczości
zlokalizowany jest w budynku dawnej szkoły, działającej w przemysłowej dzielnicy miasta. Agencja Rozwoju Lokalnego
jest założycielem Ośrodka Profesjonalizacji Kadr „Innovaspal” – nowoczesnego centrum szkolenia spawaczy oraz
współzałożycielem i członkiem Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizacji zrzeszającej
kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych w województwie.

Magdalena Salwerowicz, Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
To dla nas ogromne wyróżnienie znaleźć się w takim doborowym towarzystwie z całego
kraju i reprezentować nasze województwo. To także potwierdzenie, że kierujemy się dobrą
drogą realizując nasze projekty, a także stawiając na innowacyjność wśród lokalnych
przedsiębiorców, od kilku lat promując ich między innymi przy prowadzeniu i zarządzaniu
naszego Inkubatora Przedsiębiorczości.
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Województwo dolnośląskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo dolnośląskie
Przyznane tytuły:
BESTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Export-Import Bernadeta
Tomków – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
POLIPLAST Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
Sitech sp. z o. o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża
Agridata Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „System bezobsługowej
rejestracji procesów w gospodarstwie
rolnym.”, Podkategoria: Firma mikro
Neurosoft Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „NeuroCar RedLight”, Podkategoria: Firma mała
Telefonia DIALOG S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa „I-Konferencje”, Podkategoria: Firma duża
OXYCOM S.A. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
POLIPLAST Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma średnia
PHU FART Krzysztof Huntowski, Mariusz Papciak sp. c. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma mikro
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma mała
Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji “ELTUR – WAPORE” Sp. z o.o. – Kategoria:
Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
Sitech sp. z o. o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma duża
Gmina Długołęka – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Trzebnica – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
gminy „Wrocław Miastem Aktywnych”, Podkategoria: Gmina miejska
Fundacja Linum – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja –
Stowarzyszenie
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Województwo kujawsko - pomorskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo kujawsko‐pomorskie
Przyznane tytuły:
ekoryniec s.c. Marzena, Dariusz Ryniec – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma mikro
Grados Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
Form-Plast S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża
ID Block Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „ID Block”, Podkategoria:
Firma mikro
OPTIGUARD Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „OptiStand”, Podkategoria: Firma mała
Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „suiteOBLIGO”, Podkategoria: Firma średnia
PetroConsulting s.c. P. Cmielecki, S. Kobyliński, A. Szymański – Kategoria: Innowacyjna usługa „Zdalne wsparcie
techniczne”, Podkategoria: Firma mikro
Vivid Games Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Mobilne gry advergamingowe”, Podkategoria: Firma mała
EGB Investments S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Elektroniczny system windykacji EGB Finanse”, Podkategoria:
Firma średnia
Form-Plast S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Zastosowanie nowej technologii wtrysku INDUMOLD”,
Podkategoria:
Firma duża
Form-Plast S.A. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Poprawa konkurencyjności firmy Form Plast S.A.
poprzez zakup urządzeń produkcyjnych”, Podkategoria: Firma duża
ekoryniec s.c. Marzena, Dariusz Ryniec – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mikro
Vivid Games Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FRANPOL” Andrzej Frankowski – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się
firma, Podkategoria: Firma mikro
Grados Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
Gmina Gniewkowo – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Towarzystwo Promocji Ryb – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
Studencka Strefa Biznesowa (SSB) Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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Województwo lubelskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo lubelskie
Przyznane tytuły:
Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma
mała
Zakłady Urządzeń Medycznych „ZUM” – Kategoria: Innowacyjny produkt „Pojemnik
do sterylizacji i przech.narz. Stomatol.”, Podkategoria: Firma mikro
Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „domatiQ”,
Podkategoria: Firma mała
Infinite Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „EDInet Distribution”, Podkategoria: Firma średnia
EKOBUD Marian Kędra – Kategoria: Innowacyjna usługa „Przewierty sterowane”, Podkategoria: Firma mikro
Syntea SA – Kategoria: Innowacyjna usługa „Vocational Competence Certificate”, Podkategoria: Firma średnia
PPHU ROMEX Wytwórnia Zniczy Roman Iwanek – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Zakup
nowoczesnych urządzeń do produkcji zniczy oraz rozbudowa zakładu”, Podkategoria: Firma mała
Firma Handlowo-Usługowa „NEKOPOL” Józef Neć – 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 Opole Lubelskie – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Miasto Krasnystaw – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Gmina Bychawa – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Budowa zintegrowanego systemu dla
zrównoważonego rozwoju gminy Bychawa”, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacje „INICJATYWA
JEST KOBIETĄ. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
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Województwo lubuskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo lubuskie
Przyznane tytuły:
P.P.H.U. „JÓŻWIAK” Dorota Jóźwiak – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma mała
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ROLTEX” Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma średnia
Gospodarstwo Rolne Damian Kupsch – Kategoria: Innowacyjny produkt „BAT-BOX Natura/Eco Natura”, Podkategoria:
Firma mikro
PPUH INTERCAL Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „WODOROWY GENERATOR ENERGII”, Podkategoria:
Firma mała
TYLDA Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Usługa e-Biznes Darmocha24.pl”, Podkategoria: Firma mała
Infar Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
AUTO-FRAU – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
PPUH WIMAR WIESŁAW POLECHOŃSKI – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
PHU BLASK Jacek Laskowski – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Gorzów Wielkopolski – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Lubuska Izba Budownictwa – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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Województwo łódzkie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo łódzkie
Przyznane tytuły:
Aquafilter Europe Sp. z o. o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma mała
Łódzka Jednostka Badawcza EPAR Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt
„Bariera drogowo-mostowa z systemem EPAR”, Podkategoria: Firma mikro
Amii Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Filtr membranowy ultra-filtracyjny”,
Podkategoria: Firma mała
PPHU CORIN SP. J. B. i M. HANCZKA – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „INWESTUJEMY W WASZĄ
PRZYSZŁOŚĆ – PROFESJONALNE USŁUGI PROINNOWACYJNE GWARANCJĄ SUKCESU W BIZNESIE 5.2 POIG”,
Podkategoria: Firma średnia
Amii Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
Piotr Biegarczyk – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
Aquafilter Europe Sp. z o. o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
Gmina Bełchatów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Fundacja Ama Canem – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Organizacja – Stowarzyszenie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi im. Króla Bolesława Chrobrego – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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Województwo małopolskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo małopolskie
Przyznane tytuły:
Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mikro
DataConsult Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
EC Engineering Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
ITEMS POLSKA Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Filtr kanalizacyjny zanurzeniowy o nazwie handlowej
Ekoseparator KB3 zanurzeniowy”, Podkategoria: Firma mikro
Soneta Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „System Enova”, Podkategoria: Firma mała
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie – Kategoria:
Innowacyjny produkt „Zaprawy na bazie cementu romańskiego do konserwacji i renowacji zabytków”, Podkategoria:
Firma średnia
FilmFruit sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Treespot Kraków”, Podkategoria: Firma mikro
Grupa 3 Stanisław Jasonek Sp. J. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Produkcja materiałów reklamowych POS na
tworzywach sztucznych techniką druku offsetowego UV”, Podkategoria: Firma mała
ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy Spółka Jawna – Kategoria: Innowacyjna usługa „Licencja grupowa dla szkół na
Multimedialny kurs fizyki ZamKoru”, Podkategoria: Firma średnia
F.P.H.U Wiśniowski Andrzej Wiśniowski – Kategoria: Innowacyjna usługa „Program do projektowania ogrodzeń AW
Expert”, Podkategoria: Firma duża
ksi.pl sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności ksi.pl
dzięki wdrożeniu znacząco udoskonalonej usługi BlueSend – nowe miejsca pracy ICT”, Podkategoria: Firma mikro
Morele.net sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
REZOS SP. Z O.O. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
Multiprojekt Grzegorz Góral – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
EC Engineering Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
GMINA SŁOPNICE – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Wielka Wieś – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Więcej, lepiej, ciekawiej… – zajęcia
pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś”, Podkategoria: Gmina wiejska
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Organizacja – Fundacja
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja –
Inne podmioty
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Województwo mazowieckie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo mazowieckie
Przyznane tytuły:
MCX Telecom spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. – Kategoria:
Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
VIGO System S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
Gaspol S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża
Grupa Techniczna CODI – Kategoria: Innowacyjny produkt „System wideodomofonowy z łącznością wzajemną
i biometryczną kontrolą dostępu”, Podkategoria: Firma mikro
ADH-Soft sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „webLSP (LEO Sales Point) internetowa aplikacja dla
przedstawiciela handlowego (Sprzedawcy/Dealera/Agenta)”, Podkategoria: Firma mała
Datapolis.com Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Datapolis Workbox 2010”, Podkategoria: Firma średnia
BALTON Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „BIOSS expert”, Podkategoria: Firma duża
Suncon Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Suncon Limits Manager”, Podkategoria: Firma mała
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „System zbiórki odpadów małogabarytowych
dla mieszkańców miast”, Podkategoria: Firma średnia
HartMet Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Rozwój przedsiębiorstwa HartMet Sp. z o.o.
poprzez inwestycje w innowacje”, Podkategoria: Firma średnia
MCX Telecom spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
Kratki.pl Marek Bal – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma średnia
Wojskowy Instytut Medyczny – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma duża
P.W. Dziubiński Waldemar – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
UNIKKON INTEGRAL Sp.z o. o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
VIGO System S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
Contact Center sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma duża
Gmina Stoczek – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
GMINA BIAŁOBRZEGI – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Urząd Miasta Legionowo – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja –
Stowarzyszenie
PL.2012 Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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KATEGORIA : INNOWACYJNY PRODUKT
PODKATEGORIA: FIRMA MAŁA
ADH‐Soft Sp. z o.o.
17 Stycznia 74
02‐146 Warszawa
województwo mazowieckie
www.adh.com.pl

Nagrodzony produkt:
„webLSP (LEO Sales Point) internetowa aplikacja dla przedstawiciela handlowego (Sprzedawcy/Dealera/Agenta)”
Firma ADH-Soft Sp. z o.o. od 16 lat specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnego oprogramowania dla firm sektora
finansowego, ze szczególnym wskazaniem na branżę leasingową oraz car fleet management.
Flagowym produktem ADH-Soft jest dedykowany przedsiębiorstwom leasingowym System Obsługi Leasingu LEO,
wspomagający firmy leasingowe i CFM w zakresie: operacyjnym, finansowo-księgowym, sprzedażowym oraz
zarządzania flotą. Dla działów operacyjnych przygotowaliśmy system LEO Leasing, a stronę finansowo-księgową
obsługuje system LEO FK. Programy te są systematycznie poszerzane o moduły dodatkowe, ułatwiające naszym
klientom realizację różnorodnych zadań biznesowych. Zarządzanie flotą pojazdów jest z sukcesem obsługiwane przez
System Zarządzania Flotą Samochodową TIGER. Najnowszym rozwiazaniem wdrożonym przez ADH-Soft, ułatwiającym
prowadzenie sprawnego systemu sprzedażowego, jest aplikacja webLSP (LEO Sales Point).
Firma oferuje kompleksowe wdrożenia, od konsultingu w zakresie przygotowania procesów biznesowych, poprzez
szkolenia kluczowych użytkowników, konfigurację systemu, aż do asysty przy jego uruchomieniu, a także obsługę
serwisową, opartą na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu pracowników firmy.
webLSP to internetowa aplikacja dla przedstawiciela handlowego (Sprzedawcy/Dealera/Agenta), pozwalająca na
przygotowanie i kalkulowanie transakcji, analizę rentowności, rejestrację danych klienta, transakcji, przedmiotu,
drukowanie dokumentów, obsługę procesu weryfikacji czy zawieranie umów. Aplikacja jest zasilana modelami kalkulacji
z centralnej bazy danych, co powoduje, że informacje są zawsze aktualne, a sprzedawcy nie popełniają błędów. webLSP
obsługuje takie produkty, jak: leasing, leasing sezonowy, wynajem krótkoterminowy/długoterminowy, zarządzanie
flotą samochodową, full service leasing oraz ubezpieczenia.

Paweł Barchwic, Prezes Zarządu ADH‐Soft Sp. z o.o
Aplikacja webLSP powstała w oparciu o przygotowaną przez nas nową platformę do
budowania aplikacji spod znaku LEO. Dzięki nowatorskiemu podejściu do tworzenia
systemów, tuż po wprowadzeniu aplikacji dla sprzedaży możliwe było przygotowanie
aplikacji dla ryzyka kredytowego, stosując niemal wyłącznie prace konfiguracyjne. W tej
technologii upatrujemy przyszłość naszych systemów.
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KATEGORIA : INNOWACYJNA FIRMA, WIZJONER IT
PODKATEGORIA: FIRMA MAŁA
MCX Telecom Sp. z o.o. S.K.A.
Gotarda 9
02‐683 Warszawa
województwo mazowieckie
www.mcxtelecom.pl

Powołana w 2008 roku firma MCX Telecom kontynuuje ponad 20-letnią tradycję MCX, zapewniając dostęp do
najnowszych technologii teleinformatycznych oraz pełne wsparcie techniczne w obszarze zaawansowanych
rozwiązań, zarówno na etapie projektowania systemu teleinformatycznego, jak i dostawy sprzętu, jego wdrożenia
oraz obsługi serwisowej. Własne autorskie rozwiązania oraz współpraca z wiodącymi międzynarodowymi partnerami
technologicznymi w zakresie rozwiązań teleinformatycznych zapewniają klientom MCX Telecom dostęp do najnowszych
technologii.
Rozwiązania MCX Telecom dedykowane są wielu sektorom. Oferta firmy MCX Telecom obejmuje:
• rozwiązania z zakresu Unified Communications,
• System Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej,
• systemy wideokonferencji,
• usługi serwisowe,
• usługi Software as a Service.
Wieloletnie doświadczenie pracowników MCX Telecom pozwala na kompleksową obsługę najbardziej zaawansowanych
projektów. Współpraca z MCX Telecom umożliwiła wielu firmom usprawnienie działalności biznesowej, a w efekcie
zwiększenie efektywności pracy oraz obniżenie kosztów operacyjnych.
Poza działaniami biznesowymi MCX Telecom wspiera lokalne inicjatywy społeczne, a także działania na rzecz ochrony
środowiska. Idea Green IT oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych jest niezmiernie ważnym aspektem, na który
MCX Telecom zwraca szczególną uwagę. Objawia się to nie tylko w codziennej działalności, ale również we wspieraniu
inicjatyw zewnętrznych. Firma jest sponsorem międzynarodowego kongresu energii odnawialnej „Green Power”.

Robert Juszczyk, Prezes Zarządu MCX Telecom Sp. z o.o. S.K.A.
Celem firmy od zawsze było wyznaczanie najnowszych trendów w branży. Jeszcze w
latach 90. zbudowaliśmy największe sieci teleinformatyczne w bankach, wdrażając
jednocześnie pierwszą w Polsce telefonię IP. Obecnie kontynuujemy obraną drogę,
propagując najnowsze rozwiązania ujednoliconej komunikacji, którą integrujemy z
własnymi, autorskimi rozwiązaniami.
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KATEGORIA : INNOWACYJNA USŁUGA
PODKATEGORIA: FIRMA MAŁA
Suncon Sp. z o.o.
Domaniewska 37
02‐672 Warszawa
województwo mazowieckie
www.suncon.pl

Nagrodzona usługa:
„Suncon Limits Manager”
Suncon Sp. z o.o. jest dostawcą systemów Business Intelligence dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz
Emerytalnych, działów Asset Management i księgowości funduszy. Proponowane rozwiązania zostały stworzone
w oparciu o model SaaS (oprogramowanie jako usługa) i są stale dostosowywane do obowiązujących wymagań
biznesowych oraz prawnych.
Systemy, które oferuje firma, zostały podzielone na odrębne moduły informatyczne, tworzące kompatybilną całość.
W ofercie firmy można wyróżnić takie produkty, jak:
• system zarządzania portfelem inwestycyjnym – Suncon Portfel dla TFI oraz OFE,
• system księgowy – Suncon Fund System,
• systemy raportujące: ESPI, MIFID, NBP, Limits Manager (limity inwestycyjne),
• system informacyjny zdarzeń inwestycyjnych – Corporate Action.
Nagrodzona usługa „Suncon Limits Manager” jest aplikacją automatyzującą procesy związane z: kalkulacją limitów
inwestycyjnych pojedynczego lub grupy funduszy inwestycyjnych/emerytalnych, generowaniem raportów,
dostosowanych do wymagań Komisji Nadzoru Finansowego oraz do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta, a także
eksportowaniem raportów do plików w formatach .txt, .xml, i .pdf.

Jarosław Ignatowski, Prezes Zarządu Suncon Sp. z o.o.
Od początku swojego istnienia firma koncentruje się na dostarczaniu
rozwiązań szytych na miarę potrzeb zamawiającego. Zajmujemy się nie
tylko dostarczaniem systemów informatycznych, ale również kompleksowo
przeprowadzamy klienta przez cały proces wdrożeń, szkoleń, konsultacji,
obsługi technicznej i codziennej aktualizacji. Stworzyliśmy programy
spełniające wszelkie wymogi prawne, dostosowane do raportowania na
potrzeby KNF czy importu danych z wewnętrznych systemów oraz programów
księgowych.
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Województwo opolskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo opolskie
Przyznane tytuły:
Sobet S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma duża
PPHU EFFECT ANNA IWANIAK – Kategoria: Innowacyjny produkt „Superblue”,
Podkategoria: Firma mikro
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MEXPOL Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Maszyny
do cięcia o nazwie handlowej ATBlu CNC”, Podkategoria: Firma średnia
Brökelmann Polska Sp.z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej,”, Podkategoria: Firma mikro
Brökelmann Polska Sp.z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
BCH „MARKO” ZPCHR Scelina Marek i Sp. Sp. J. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma średnia
Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma duża
Urząd Miejski w Wołczynie – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Fundacja Ortus – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
Stowarzyszenie Kraina św. Anny – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja
– Inne podmioty
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Województwo podkarpackie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo podkarpackie
Przyznane tytuły:
Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o. –
Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
SPLAST Sp.z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR Marian Lejowski – Kategoria: Innowacyjny
produkt „Tunel foliowy ogrodowy”, Podkategoria: Firma mała
SPLAST Sp.z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „AssepticoSplast®”, Podkategoria: Firma średnia
LERG Spólka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjny produkt „Drobnomielone żywice nowolakowe – Nowolaki”,
Podkategoria: Firma duża
BMM Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Projekt szkoleniowy: Akademia Nowoczesnego Menedżera
i Specjalisty HR”, Podkategoria: Firma średnia
EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o. o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się
firma, Podkategoria: Firma mała
LERG Spólka Akcyjna – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma duża
Gmina Majdan Królewski – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Kolbuszowa – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Miasto Jasło – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Gmina Głogów Małopolski – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Budowa kanalizacji w Budach
Głogowskich wraz z dostawą i montażem urządzeń do przetwarzania osadów pościekowych metodą ORTWED do
oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim”, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja –
Inne podmioty
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
organizacje „Zakład aktywizacji zawodowej w Woli Żyrakowskiej”, Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacje „Enterprise
Europe Network – I Etap”, Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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Województwo podlaskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo podlaskie
Przyznane tytuły:
Firma Specjalistyczna INIEKT-SYSTEM s.c. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma mała
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma średnia
AC Spółka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża
AC Spółka Akcyjna – Kategoria: Innowacyjny produkt „STAG-400”, Podkategoria: Firma duża
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Rozwój potencjału
innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje.”, Podkategoria: Firma średnia
IDEAL GROUP SP.J. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
Gmina Narewka – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Budowa Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego Stary
Dwór Gmina Narewka”, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Miejska Hajnówka – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Budowa zakładu zagospodarowania
odpadów w Hajnówce”, Podkategoria: Gmina miejska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Organizacja – Fundacja
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Białymstoku – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacje „Centrum Informacji
IPR”, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
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Województwo pomorskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo pomorskie
Przyznane tytuły:
Aiton Caldwell S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
P.H.U. SAYMON Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Palnik uniwersalny paliwa
ciekłego SAYMON”, Podkategoria: Firma mikro
Fido intelligence Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „System ISPAD”,
Podkategoria: Firma mała
PTC Security Systems Jacek Lipski – Kategoria: Innowacyjna usługa „e-B2B.org Europejska Platforma Biznesowa”,
Podkategoria: Firma mikro
Cama-Soft Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Generowanie harmonogramu i optymalizacja zasileń sieci
bankomatów”, Podkategoria: Firma mała
Konsorcjum Pralnicze Spółka z o.o. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Wzrost konkurencyjności
poprzez inwestycje w nowoczesne urządzenia pralnicze”, Podkategoria: Firma średnia
PayLane Sp.z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mikro
DATERA S.A. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
DATERA S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
Konsorcjum Pralnicze Spółka z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma duża
Gmina Słupsk – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Miejska Starogard Gdański – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Gmina Sierakowice – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Budowa obiektu kulturalno-socjalnego z
zapleczem administracyjnym gimnazjum w Sierakowicach”, Podkategoria: Gmina wiejska
Gdańska Organizacja Turystyczna/Gdańsk Convention Bureau – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacje
„GDAŃSCY AKCJONARIUSZE (wolontariusze)”, Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
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Województwo śląskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo śląskie
Przyznane tytuły:
Centrum Rehabilitacji J.W. Moskal Spółka Jawna – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mikro
VidCom.pl Sp. z o. o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa – Kategoria:
Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
WASKO S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża
BIOERG S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Biodegradowalne worki na odpady”, Podkategoria: Firma mikro
Przedsiębiorstwo Prywatne „JUMARPOL” P. Traczewski, M. Kasperek Spółka Jawna – Kategoria: Innowacyjny
produkt „Sensorowy przycisk dla pieszych”, Podkategoria: Firma mała
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Wiertnica górnicza MDR03AT-E”, Podkategoria: Firma średnia
WASKO S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt „WASKO Finger Vein Authentication Platform FingerPay”,
Podkategoria: Firma duża
3W Serwisy Informacyjne – Kategoria: Innowacyjna usługa „System Rejestracja24”, Podkategoria: Firma mikro
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZET Marek Zapiór – Kategoria: Innowacyjna usługa „Metoda bezpiecznego
czyszczenia zbiorników na materiały ciekłe zapalne.”, Podkategoria: Firma mała
Wachelka INERGIS S.A. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Inteligentne ekoenergetyczne systemy zarządzania
budynkiem”, Podkategoria: Firma średnia
Główny Instytut Górnictwa – Kategoria: Innowacyjna usługa „Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według
zasad IEC Ex”, Podkategoria: Firma duża
„BRUK’ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Zasadnicza
zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącej Spółki BRUK”,
Podkategoria: Firma mała
Główny Instytut Górnictwa – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Hydrogen oriented underground coal
gasification for Europe – HUGE”, Podkategoria: Firma duża
Equity Investments S.A. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma średnia
Jaworznickie TBS Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
EKO MAR Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
WALA Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
WASKO S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma duża
Gmina Suszec – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Miasto Gliwice – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
Gmina Pszczyna – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Budowa kompostowni osadów ściekowych
‘PSZCZYNA’ przy ulicy Złote Łany w Jankowicach”, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Miasto Rydułtowy – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby
instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”, Podkategoria: Gmina miejska
Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Organizacja – Inne podmioty
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacje
„‘Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych – Architektura i Budownictwo’”, Podkategoria: Organizacja –
Inne podmioty
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KATEGORIA : INNOWACYJNA GMINA
PODKATEGORIA: GMINA WIEJSKA
Gmina Suszec
Lipowa 1
43‐267 Suszec
województwo śląskie
www.suszec.pl

Gmina Suszec leży na terenie powiatu pszczyńskiego w województwie śląskim, około 40 km na południe od Katowic
i 7 km na wschód od trasy Katowice-Wisła. Sąsiaduje z miastami Pszczyna i Żory. Gmina Suszec składa się z 6 sołectw:
Kobielice, Kryry, Mizerów, Radostowice, Rudziczka i Suszec. Na 75 km2 powierzchni mieszka blisko 11 500 osób.
Atrakcyjne położenie geograficzne i rozwinięta infrastruktura techniczna pozytywnie wpływają na poziom życia
mieszkańców oraz sprawiają, że gmina jest atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców. Gmina Suszec w ostatnich
latach zrealizowała wiele inwestycji z następujących zakresów:
• ochrony środowiska – na terenie gminy systematycznie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej (z udziałem
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach);
• edukacji – przebudowy, modernizacje oraz remonty zaplecza edukacyjnego (szkół i przedszkoli);
• sportu – największą inwestycją zrealizowaną przez gminę Suszec przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) był projekt pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z
zapleczem w Suszcu”. W ramach tej inwestycji wybudowano 2 boiska do piłki nożnej (w tym jedno treningowe), trybuny
na 420 osób oraz budynek zaplecza);
• transportu – największa część środków na inwestycje jest przeznaczana na przebudowy i remonty dróg gminnych.
Większość inwestycji jest realizowana ze środków własnych gminy, a na inwestycje polegające na kompleksowych
przebudowach układu komunikacyjnego gmina Suszec wspólnie z powiatem pszczyńskim pozyskuje dofinansowania z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
• kultury – w latach 2009 – 2010 została zrealizowana inwestycja pn.: „Remont i modernizacja remizo-świetlicy w
Mizerowie”. Zadanie to było dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• w trakcie realizacji jest projekt prowadzony wspólnie z gminami powiatu pszczyńskiego i powiatem pszczyńskim
pn.: „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”, współfinansowany ze środków RPO WSL. Projekt ma na celu
wdrożenie sytemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług drogą elektroniczną.

Marian Pawlas, Wójt Gminy Suszec
Wyróżnienie przyznane w kategorii „Innowacyjna gmina” jest docenieniem
naszego wieloletniego wysiłku dla zrównoważonego rozwoju naszej gminy.
Chcemy w kolejnych latach utrzymać wysoką aktywność inwestycyjną,
także przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.
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Województwo świętokrzyskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo świętokrzyskie
Przyznane tytuły:
KAJ Stanisław Kajdy – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
Rebson Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Płyta brukowa Rebson”,
Podkategoria: Firma mikro
Apteka NOVA Kinga Radoń – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma mała
Gmina Strawczyn – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny –
organizacje „Lepsze jutro – integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego”, Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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KATEGORIA : INNOWACYJNY PRODUKT
PODKATEGORIA: FIRMA MIKRO
Rebson Sp. z o.o.
Piłsudskiego 101
26‐220 Stąporków
województwo świętokrzyskie
www.rebson.com.pl

Nagrodzony produkt
„Płyta brukowa Rebson”
Firma REBSON zajmuje się tworzeniem polimerowo-krzemowej mieszanki, powstającej w procesie technologicznym
odpowiednio połączonych ze sobą składników. Dzięki specjalnym proporcjom oraz technice łączenia posiada
ona właściwości, które spełniają oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów: wytrzymałość na nacisk
powierzchniowy, twardość, kwasoodporność, higroskopijność, odporność temperaturowa (zarówno niskie, jak i
wysokie temperatury), antystatyczność, antypoślizgowość, niski ciężar właściwy czy odporność na promieniowanie
UV. Dzięki otrzymanym właściwościom, jakie posiadają wyprodukowane elementy, może mieć duże zastosowanie w
różnych dziedzinach gospodarki. W tym momencie firma zajmuje się produkcją płyty polimerowo-krzemowej.
Nagrodzony produkt. „Płyta brukowa Rebson” w obecnym cyklu produkcji ma następujące wymiary 330x330x30 mm.
Higroskopijność oraz kwasoodporność daje możliwość układania powierzchni zewnętrznych, bezpośrednio narażonych
na działanie różnych warunków atmosferycznych. Odporność na wchłanianie wody nie powoduje pęknięć płyt przy
dużych wahaniach temperatury (mrozoodporność), a odpowiedni sposób ułożenia umożliwia odprowadzenie wody w
określonym kierunku.
Dzięki zastosowaniu różnych form w procesie produkcji gabaryty mogą być zgodne z życzeniami klientów. Płyty o
wspomnianych wymiarach doskonale nadają się na wykładanie powierzchni np. w obiektach magazynowych czy też
halach przemysłowych. Dzięki wysokiej wytrzymałości oraz twardości nie pękają i nie odkształcają się podczas pracy
ciężkich maszyn transportowo-rozładunkowych. Antystatyczność umożliwia ich zastosowanie w obiektach, w których
pracują maszyny i urządzenia obróbki-skrawaniem.

Krzysztof Kościołek, Prezes Zarządu Rebson Sp. z o.o.
Firma w obecnej chwili pracuje nad udoskonalaniem procesu produkcji mieszaniny
polimerowo‐krzemowej. Jednocześnie chcemy powiększać paletę produktów pod
indywidualne zamówienia klientów. Dbamy również o to, by cena naszego produktu była
konkurencyjna na europejskim rynku.
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Województwo warmińsko - mazurskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo warmińsko‐mazurskie
Przyznane tytuły:
LUXIMA S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny
produkt „Uniwersalny system przewietrzania i odpylania wyrobisk chodnikowych”,
Podkategoria: Firma mikro
LUXIMA S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Aqua LED”, Podkategoria: Firma mała
Sławomir Ostrowski Agencja Interaktywna Pumo – Kategoria: Innowacyjna usługa „Aplikacja online do tworzenia
fotocastów”, Podkategoria: Firma mikro
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – Kategoria: Innowacyjna usługa „Bronchoskopia
z wykorzystaniem wideobronchoskopu z endoskopowym systemem autofluorescencyjnym”,
Podkategoria: Firma średnia
NET SYSTEM – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mikro
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria:
Firma średnia
PETROBOX Aleksandra Krezymon – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Bocheńczak – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria:
Firma mała
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca
sięfirma, Podkategoria: Firma średnia
Urząd Gminy Iłowo-Osada – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Dobre Miasto – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Urząd Miasta Olsztyna – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska
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Województwo wielkopolskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo wielkopolskie
Przyznane tytuły:
BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firma mała
WERNER KENKEL Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża
Zakład Remontowo-Budowlany „BLACH-DEK” Tadeusz Piskorz – Kategoria: Innowacyjny
produkt „Prefabrykowana konstrukcja więźby dachowej z drewna litego, łączonego na płytki kolczaste”, Podkategoria:
Firma średnia
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji
genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.”, Podkategoria:
Firma mała
ASTA-NET Małdziński, Ryczek s.j. – Kategoria: Innowacyjna usługa „Usługa internetowa w systemie DOCSIS 3.0”,
Podkategoria: Firma średnia
CreativeMedia Wizerunek-Doradztwo-Szkolenia – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Kursy dla
Pielęgniarek i Położnych”, Podkategoria: Firma mikro
BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Uruchomienie
produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”, Podkategoria: Firma mała
Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Robert Andre – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – firmy „Wdrożenie
innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27”, Podkategoria: Firma średnia
mProject Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mikro
Fibar Group sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała
Centrum Biurowe Eproco Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma średnia
WERNER KENKEL Sp. z o.o. – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma duża
CHIC M.Dziurłaj D.Urban Spółka Jawna – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
NaviExpert Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
Grupa Kapitałowa Euro-tax.pl – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia
Gmina Stare Miasto – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Grodzisk Wielkopolski – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Gmina Stare Miasto – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej
w miejscowościach Żdżary i Krągola”, Podkategoria: Gmina wiejska
Fundacja ProRegio – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Fundacja
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Kategoria: Innowacyjna organizacja,
Podkategoria: Organizacja – Stowarzyszenie
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Województwo zachodniopomorskie

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011” województwo zachodniopomorskie
Przyznane tytuły:
Enterso Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro
Najda Consulting – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. – Kategoria:
Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia
Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne – Kategoria: Innowacyjny produkt, Podkategoria: Firma mikro
Integra Software Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „Integra 7.4 (edycja 2011)”, Podkategoria: Firma mała
EkoWodrol Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt „EKON – Kolumny odpowietrzająco-napowietrzające, EKOS –
Kolumny płucząco-spustowe”, Podkategoria: Firma średnia
Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński – Kategoria: Innowacyjna usługa „Interaktywna wystawa edukacyjna pt.
‘Akademia Odkrywców’. Wystawa ma mobilny charakter.”, Podkategoria: Firma mikro
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” – Kategoria: Innowacyjna usługa „Zarządzanie nieruchomościami,
Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych”, Podkategoria: Firma średnia
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie – Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma średnia
TANKWAGON Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro
Najda Consulting – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma średnia
Gmina Dębno – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska
Gmina Czaplinek – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gminy „,,W sieci Cz@plinka’”, Podkategoria: Gmina
wiejsko-miejska
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Organizacja – Stowarzyszenie
Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka ZUT w Szczecinie; Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Mariola Friedrich –
Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja – Inne podmioty
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KATEGORIA : INNOWACYJNA USŁUGA
PODKATEGORIA: FIRMA ŚREDNIA
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie
Wańkowcza 13
75 ‐ 427 Koszalin
województwo zachodniopomorskie
www.ksmprzylesie.com

Nagrodzona usługa:
„Zarządzanie nieruchomościami, Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych”
KSM „Przylesie” to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym. Dysponuje prawie
dziewięcioma tysiącami mieszkań, w których mieszka niemal piąta część wszystkich mieszkańców Koszalina.
Nazwa spółdzielni dała nazwę największej dzielnicy miasta.
Kapituła konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” doceniła nowoczesne zarządzanie nieruchomościami
oraz realizowany przez Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie” kompleksowy program
termomodernizacyjny jej zasobów. W jego ramach zlikwidowano gazowe podgrzewacze wody i doprowadzono
instalację centralnej ciepłej wody do 3215 lokali mieszkalnych. Do wykonania tych prac zastosowano
najnowocześniejsze, wysokiej klasy materiały, które pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań.
Spadek strat ciepła wyniósł około 25%, zmniejszając tym samym zużycie ciepła i energii. Poprawiła się
jakość dostarczanej wody – wyeliminowano zmętnienia i zawartość rdzy. Przez likwidację emisji spalin z
piecyków gazowych, prace modernizacyjne przyniosły też niewymierne efekty, poprawiające bezpieczeństwo
mieszkańców. Program ten miał w Koszalinie charakter pilotażowy. Z doświadczeń KSM „Przylesie” korzystają
obecnie inni zarządcy nieruchomości, chcący w podobny sposób modernizować swoje zasoby. Ponadto
spółdzielnia systematycznie realizuje program ocieplania ścian i stropodachów oraz wymiany okien.
Kolejną innowacją, wysoko ocenioną przez kapitułę konkursu, był montaż nakładek na wodomierzach
wraz z systemem zdalnego odczytu oraz wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania razem z
nakładkami, umożliwiającymi zdalny odczyt wskazań w systemie GPRS. System zapewnia dwukierunkową
łączność online między wodomierzami i podzielnikami kosztów a serwerem, zapewniając stały monitoring
sieci. KSM „Przylesie” systematycznie montuje też automatykę w sieciach centralnego ogrzewania i centralnej
ciepłej wody, umożliwiającą racjonalne gospodarowanie energią cieplną.
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Podziękowania

Pragniemy podziękować podmiotom współpracującym w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju” w latach 2008-2010. Szczególne podziękowania kierujemy do następujących podmiotów i instytucji:

Partnerzy - I edycja konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” - 2008 r.

Partnerzy - II edycja konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” - 2009 r.

Partnerzy - III edycja konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” - 2010 r.
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