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D o końca września można jesz-
cze wziąć udział w III edycji

konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2010”. Celem konkursu
jest promocja przedsięwzięć i projek-
tów o charakterze innowacyjnym
i rozwojowym w różnych obszarach
życia gospodarczego i społecznego.

Innowacja może dotyczyć różnych
sfer działalności. Warto zauważyć, że
nawet najmniejsze firmy wprowadzają
istotne zmiany w swojej ofercie, meto-
dach produkcji czy organizacji, dzięki
którym stają się bardziej konkurencyj-
ne, a ich klienci otrzymują nowe i ulep-
szone produkty i rozwiązania. Wpro-
wadzenie przez mikroprzedsiębiorcę
produktów lub usług, których nie było
do tej pory na lokalnym rynku będzie
ważne zarówno dla samej firmy, jej
odbiorców, jak i dla rozwoju całego
rynku lokalnego.

– Idea innowacji zakłada tworze-
nie czegoś nowego – od pomysłu,
przez jego wdrożenie i osiągnięcie
wymiernych rezultatów – wyjaśnia
Tomasz Kierzkowski, dyrektor Biura
Funduszy Unii Europejskiej w Centra-
li Banku Pekao SA, który jest Mecena-
sem tegorocznej III edycji konkursu.

Niestety, nie zawsze upowszechnia-
nie wiedzy o innowacji jest łatwe,
zwłaszcza dla firm i organizacji działa-
jących na rynkach lokalnych, nie mają-
cych takiej siły przebicia i możliwości
finansowych jak rynkowi potentaci.

Właśnie chęć wsparcia istnieją-
cych na rynku mniejszych, ale często

bardzo innowacyjnych podmiotów
była jednym z bodźców do zorgani-
zowania konkursu Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju. Projekt jest
znakomitą szansą na rozpowszech-
nienie wiedzy o innowacjach wpro-
wadzanych w firmach, a także poz-
wala zaprezentować się nawet
najmniejszym jednostkom na ogól-
nopolskim forum. Konkurs promuje
innowacyjne i rozwojowe rozwiąza-
nia oraz projekty w firmach, gmi-
nach, stowarzyszeniach, a także
w fundacjach i innych podmiotach.

Wyróżnienie w konkursie ma cha-
rakter prestiżowy i jest okazją do pro-
mocji wprowadzonych przez uczest-
nika rozwiązań oraz projektów
zarówno w regionie, jak i w całym
kraju. Dla zwycięzców edycji ogólno-
polskiej oprócz dyplomu i statuetki
przewidziane są nagrody rzeczowe.

Podmioty biorące udział w kon-
kursie mogą zaprezentować całość
innowacyjnych rozwiązań w swojej
firmie, gminie lub organizacji i uzy-
skać tytuł w jednej z kategorii, np.:
„Innowacyjna firma”, „Innowacyjna
Gmina” lub „Innowacyjna Organiza-
cja”. Uczestnicy mogą również poka-
zać swoje innowacyjne usługi lub
produkty i uzyskać tytuł w kategorii
„Innowacyjny produkt” lub „Innowa-
cyjna usługa”. Także jednostki korzy-
stające z dotacji unijnych mogą pro-
mować swoje działania,
przewidziano dla nich kategorię „In-
nowacyjny projekt unijny”. Przedsię-

biorcy mogą brać udział także w ka-
tegorii „Dynamicznie rozwijająca się
firma” i pochwalić się dynamicznym
rozwojem uzyskanym pomimo spo-
wolnienia gospodarczego.

– Jakość oraz wielowątkowość
zgłoszeń otrzymanych w poprzednich
edycjach konkursu obejmujących za-
równo innowacje o charakterze lokal-
nym i branżowym, jak również wpro-
wadzanie bardziej zaawansowanych
rozwiązań jest dowodem, że przyjęte
założenia konkursu są zrozumiałe
i akceptowane przez uczestników –
twierdzi Krzysztof Duchnowski, pre-
zes Fundacji Innowacji i Rozwoju, or-
ganizatora konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie zain-
teresowani powinni wypełnić ankietę
konkursową zamieszczoną wraz z re-
gulaminem konkursu na stronie
www.liderzyinnowacji.pl, a następnie
przesłać ją do 30 września br. do Biu-
ra Fundacji Innowacji i Rozwoju. s

Konkurs >> Wyróżnienie – to prestiż oraz okazja do promocji w regionie i kraju

Postawmy na innowacje

Ministerstwo Gospodarki, Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Narodowy Bank Polski,
Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju, PARP, Urząd Patentowy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Zwią-
zek Banków Polskich, Marszałek
Województwa Podlaskiego.
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E ksperci Mędzypaństwowego Ko-

mitetu Lotniczego (MAK) prak-
tycznie zakończyli już prace anali-
tyczne związane z badaniem
okoliczności katastrofy Tu-154M.
Przystąpili też do redagowania ra-
portu końcowego. Według wiceprze-
wodniczącego MAK Olega
Jermołowa, zwykle sporządzanie ta-
kiego raportu zajmuje od półtora
do dwóch miesięcy.

Tymczasem wczoraj MAK przeka-
zał w Moskwie przedstawicielowi
Polski Edmundowi Klichowi doku-
menty dotyczące przeglądu Tu-
154M. Samolot, który rozbił się
pod Smoleńskiem przeszedł kapital-
ny remont w drugiej połowie 2009 r.
w zakładach lotniczych Awiakor

w Samarze. Akta te to kopie materia-
łów już odebranych przez stronę pol-
ską po remoncie samolotu, które ule-
gły zniszczeniu w katastrofie 10
kwietnia. Wśród nich są też wyniki
eksperymentu, który przeprowadzili
wspólnie rosyjscy i polscy eksperci
na symulatorach lotu w Moskwie.
Cała dokumentacja trafi do Warsza-
wy pocztą dyplomatyczną prawdo-
podobnie w środę.

Jermołow poinformował również,
że w najbliższym czasie strona polska
otrzyma też nowe dokumenty. Będą
to akta potwierdzające kwalifikacje
zawodowe i poziom wyszkole-
nia kontrolerów lotów z lotniska
Siewiernyj w Smoleńsku, którzy pra-
cowali tam 10 kwietnia. (PAP)

Moskwa >> Eksperci zakończyli analizę danych

W Rosji już powstaje raport
końcowy ws. katastrofy

B ądźcie litościwi dla polityków,
którzy nie zawsze wiedzą, co

mówią – zaapelował wczoraj
do dziennikarzy premier Tusk. – Ja
też nie będę się znęcał nad Jarosła-
wem Kaczyńskim, bo on ma wystar-
czająco dużo problemów. Przyzwy-
czaiłem się do tego, że czasem
wypowiada myśli i sądy, których po-
tem się pewnie wstydzi – dodał Tusk
pytany o wywiad prezesa PiS, w któ-
rym mówi on m.in. o „chamstwie,
agresji i odrzuceniu wszelkich reguł
kultury przez PO”.

Wywiad ten oraz list Kaczyńskiego
do członków PiS był wczoraj szeroko
komentowany w sejmowych kulua-
rach. Politycy Platformy Mariusz

Witczak i Andrzej Halicki oceniają,
że retoryka Kaczyńskiego przypomi-
na tę z czasów PRL.

– Z listu Kaczyńskiego jasno wy-
pływa przesłanie, że żałuje on kam-
panii wyborczej, w której był lewico-
wy, przystojny, uprzejmy, pełen
empatii, europejski i nowoczesny –
twierdzi Mariusz Witczak.

W liście opatrzonym datą 1 wrześ-
nia 2010 r., zamieszczonym na porta-
lu salon24.pl, Kaczyński pisał o ko-
nieczności uporania się „ze
zjawiskiem nielojalności” w szere-
gach PiS. Skrytykował też „zbyt
miękki styl” prowadzenia kampanii
prezydenckiej, który nie doprowadził
go do zwycięstwa. (PAP)

Kraj >> Wywiad prezesa PiS oburzył polityków PO

Donald Tusk: Nie będę się znęcał
nad Jarosławem Kaczyńskim

s Afryka >> Dziesięciu Słowaków
zostało zatrzymanych 1 września
w Republice Środkowoafrykań-
skiej za próbę przeprowadzenia
zamachu stanu. Obecnie w spra-
wie trwa intensywne śledztwo.
Obywatele Słowacji zostali prze-
wiezieni do stolicy kraju Bangi. Są
oskarżeni m.in. o nielegalne prze-
kroczenie granicy. Zatrzymano
ich, kiedy usiłowali przejąć ważny
ładunek broni i amunicji.

s Indie >> Premier Donald Tusk
udał się w pięciodniową wizytę
do Azji, aby przekonywać tamtej-
szych przedsiębiorców do inwesto-
wania w Polsce. W poniedziałek
odwiedził Indie, które są ósmym
inwestorem w Europie pod wzglę-
dem liczby nowych miejsc pracy.
Do tej pory przedsiębiorcy z Azji
inwestowali jednak głównie w Ru-
munii czy Bułgarii. Polski rząd
chce to zmienić. (PAP)
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Rosja wczoraj przekazała Polsce kolejną porcję dokumentów ws.
katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia

zadzwoń do reportera
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