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Test na innowacyjność
KONKURS Do 30 września można wziąć udział w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”.
Celem jest promocja projektów o charakterze rozwojowym w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego.
Artur Kostecki
artur.kostecki@gk24.pl

Innowacja może dotyczyć
różnych sfer działalności.
Warto zauważyć, że nawet
najmniejsze firmy wprowadzają istotne zmiany w swojej
ofercie, metodach produkcji,
czy organizacji, dzięki którym
stają się bardziej konkurencyjne, a ich klienci otrzymują
nowe i ulepszone produkty
oraz rozwiązania. Wprowadzenie 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
tworzenie czegoś nowego – od

pomysłu, przez jego wdrożenie
i osiągnięcie wymiernych rezultatów – wyjaśnia Tomasz
Kierzkowski, dyrektor biura
Funduszy Unii Europejskiej w
Centrali Banku Pekao S.A,
który jest mecenasem tegorocznej III edycji konkursu. –
Niestety, nie zawsze upowszechnianie wiedzy o innowacji jest łatwe, zwłaszcza dla
firm i organizacji działających
na rynkach lokalnych, nie mających takiej siły przebicia i
możliwości finansowych jak
rynkowi potentaci.
Właśnie chęć wsparcia istniejących na rynku mniejszych, ale często bardzo innowacyjnych podmiotów była
jednym z bodźców do zorganizowania konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

Projekt jest znakomitą szansą
na rozpowszechnienie wiedzy o
innowacjach wprowadzanych
w firmach, a także pozwala zaprezentować się nawet najmniejszym jednostkom na
ogólnopolskim forum. Konkurs
promuje innowacyjne i rozwojowe rozwiązania oraz projekty
w przedsiębiorstwach, gminach, stowarzyszeniach, a
także w fundacjach i innych
podmiotach.
Wyróżnienie w konkursie
ma charakter prestiżowy i jest
okazją do promocji wprowadzonych przez uczestnika rozwiązań oraz projektów zarówno w regionie, jak i w
całym kraju. Dla zwycięzców
edycji ogólnopolskiej oprócz
dyplomu i statuetki przewidziane są nagrody rzeczowe.

Podmioty biorące udział w
konkursie mogą zaprezentować całość innowacyjnych
rozwiązań w swojej firmie,
gminie lub organizacji i uzyskać tytuł w jednej z kategorii, np.: „Innowacyjna
firma”, „Innowacyjna Gmina”
lub „Innowacyjna Organizacja”. Uczestnicy mogą również pokazać swoje innowacyjne usługi lub produkty i
uzyskać tytuł w kategorii „Innowacyjny produkt” lub „Innowacyjna usługa”. Także
jednostki korzystające z dotacji unijnych mogą promować swoje działania, przewidziano dla nich kategorię
„Innowacyjny projekt unijny”.
Przedsiębiorcy mogą brać
udział także w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się

firma” i pochwalić się dynamicznym rozwojem uzyskanym pomimo spowolnienia gospodarczego.
– Jakość oraz wielowątkowość zgłoszeń otrzymanych w
poprzednich edycjach konkursu obejmujących zarówno
innowacje o charakterze lokalnym i branżowym, jak
również wprowadzanie bardziej zaawansowanych rozwiązań jest dowodem, że przyjęte założenia konkursu są
zrozumiałe i akceptowane
przez uczestników – twierdzi
Krzysztof
Duchnowski,
prezes Fundacji Innowacji i
Rozwoju, organizator konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie zainteresowany podmiot
powinien wypełnić ankietę kon-

DZIEŃ TARGOWY Stragany ogrodników, handlujących na koszalińskim targowisku, mieniły się wczoraj wszystkimi kolorami tęczy.
Było w czym wybierać.
kwitnąć. Wiele osób bierze
także zioła, by postawić je na
oknie w kuchni, żeby mieć w
zimie pod ręką.
Ogrodniczka miała też młodziutkie chryzantemy (po 2,50
złotego), które jeszcze nie zakwitły. Danuta Żukowska tłumaczyła, ze lipcowe upały
wstrzymały rozwój kwiatów,
które dopiero w sierpniu, dzięki
deszczom, zaczęły się rozrastać.
Największy przyrost masy i
pąków przypada na wrzesień,
więc chryzantemy zdążą się
rozwinąć do 1 listopada, kiedy
są najbardziej poszukiwane.
Astry w doniczkach (3-4 zł) oferowała również Renata Sobolewska z Kretomina, która
przybrała kwiatami i ozdobnymi dyniami wiklinowy kosz
(15 zł), będący ozdobą stoiska.

WANDA KONARSKA

Renata Sobolewska z Kretomina sprzedawała na targu astry po 3-4 złote.
P

R

O

M

O

C

J

A

Patronat nad konkursem

d Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Bank Polski, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, PARP,
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie,
Związek Banków Polskich, marszałkowie wszystkich województw w kraju.

BEZ PRĄDU

Pełne koloru kwiaty jesieni na straganach ogrodników
Oczy przechodniów przyciągały pomarańczowe aksamitki (1-4 zł), niebieskie żeniszki (1,50-2 zł), żółte
słoneczniki (4-5 zł), a także
różnokolorowe astry i pierwsze
w tym roku chryzantemy.
– Astry, to zapowiedź jesieni, która przyszła dużymi
krokami, choć trwa jeszcze kalendarzowe lato – powiedziała
nam Danuta Żukowska z Kretomina. – To jednoroczne
kwiaty, które będą kwitnąć do
przymrozków. Klienci chętnie
je kupują na balkony i do
ogrodów, gdzie trwają właśnie
jesienne porządki. A puste
miejsca działkowicze uzupełniają kwiatami, głównie wieloletnimi. Taki jest właśnie goździk pachnący, jeżówki,
margaretki, pysznogłówki, czy
marcinki, które teraz będą

kursową zamieszczoną wraz z
regulaminem konkursu na
stronie internetowej www.liderzyinnowacji.pl, a następnie
przesłać ją do 30 września do
Biura Fundacji Innowacji i
Rozwoju.

Fot. Radek Brzostek

Rejon Energetyczny w Koszalinie informuje, że w związku
z przeprowadzanymi pracami
naprawczymi i eksploatacyjnymi urządzeń elektroenergetycznych nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
13 września w godz. 8-14
prądu nie będzie w Koszalinie
przy ul. Seminaryjnej nr 1, 4, 6;
ul. Podmiejskiej nr 73 do
końca.
15 września w godz. 8-14
prądu zabraknie też przy ul. Robotniczej nr 1, 1A; Władysława
IV od nr 93 do 111; Warskiego 1,
1A, 1B, 1C, 1D, 3; Kwiatkowskiego 21, 21A, 21B, 21C, 26,
26A; Robotniczej nr 3, 3A; Wery
Kostrzewy od nr 1 do nr 41 plus
hydrofornia.
O remontach i przerwach
w dostawie prądu informujemy na bieżąco także na naszej stronie internetowej
www.gk24.pl Tam też zamieszczamy informacje o planowanych i wykonywanych w Koszalinie remontach dróg.
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