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RYWALIZACJA Jedynie do koñca września przyjmowane s¹ zg³oszenia tych, którzy chc¹ zdobyæ tytu³

Nagrodz¹ ich za rozwój
Innowacyjne produkty,
firmy, gminy a nawet
projekty unijne.
To nazwy kategorii,
w jakich mog¹ zostaæ
wyró¿nione nie tylko
przedsiêbiorstwa
i samorz¹dy.
Jeszcze tylko przez kilka dni
- bo do 30 września - bêd¹
przyjmowane
zg³oszenia
do konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

Nie tylko za innowacje
Do rywalizacji mog¹ przy³¹czyæ siê przedsiêbiorcy, gminy,
O G d O S Z E N I E

Wyniki og³osz¹
najpóźniej w grudniu

FOT. SXC

Liderzy innowacji zostan¹ nagrodzeni najpóźniej w grudniu

organizacje, fundacje, stowarzyszenia. Udzia³ w konkursie jest
bezp³atny dla: średnich, ma³ych
oraz
mikroprzedsiêbiorstw,
a tak¿e gmin i organizacji.
Uczestnicy zostan¹ ocenieni

P d A T N E

Cz³owiek – najlepsza inwestycja

„PRACA NASZYM CELEM”
Projekt przygotowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013
Poddzia³anie 6.1.3 Poprawa zdolnoœci do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywnoœci zawodowej
osób bezrobotnych

Powiatowy Urz¹d Pracy w Inowroc³awiu
zaprasza osoby bezrobotne do udzia³u w projekcie.
Uczestnikom projektu oferujemy:
l

szkolenia (nazwy oferowanych szkoleñ podawane s¹
na bie¿¹co na stronie internetowej PUP w Inowroc³awiu),

l

jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej w wysokoœci do 18 000 z³.

Szczegó³owe informacje: www.pupinowroclaw.pl
(zak³adka Europejski Fundusz Spo³eczny)
52 359-24-43 (szkolenia)
52 359-24-64 (œrodki na dzia³alnoœæ gospodarcz¹)
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
688310b05

w ró¿nych kategoriach. Bêd¹ mogli zdobyæ tytu³y dynamicznie
rozwijaj¹cej siê firmy oraz innowacyjnej: firmy, produktu, us³ugi,
gminy, organizacji, projektu unijnego.

Wyniki 16 regionalnych etapów
powinny zostaæ og³oszone do 10
grudnia. A najpóźniej siedem dni
później ma - zgodnie z regulaminem - odbyæ siê fina³ ogólnopolski.
Formularze zg³oszeniowe, regulamin i szczegó³owe informacje
na temat konkursu mo¿na znaleźæ
na www.liderzyinnowacji.pl.
Organizatorem konkursu jest
Fundacja Innowacji i Rozwoju. Patronat medialny nad inicjatyw¹
objê³y Media Regionalne. Spó³ka
jest wydawc¹ „Gazety Pomorskiej”
i w³aścicielem lokalnych serwisów
dla przedsiêbiorców Strefa Biznesu, które s¹ partnerami internetowymi organizatorów konkursu.
(AW)

