120 donosów wpłynęło w tym roku
do Urzędu Skarbowego w Słupsku.
Wszystkie są sprawdzane.
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Test na innowacyjność.
Na zgłoszenie masz mało czasu.
KONKURS Do 30 września br. trwa zgłaszanie firm i organizacji do III edycji konkursu „Krajowi liderzy innowacji i
rozwoju – 2010”. Celem konkursu jest promocja oryginalnych przedsięwzięć i projektów.
Redakcja

Patronat

redakcja@mediaregionalna.pl

Innowacja może dotyczyć
wielu sfer działalności. 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

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, Związek Banków Polskich, marszałkowie wszystkich
województw w kraju.

firm i organizacji działających
na rynkach lokalnych, niemających takiej siły przebicia i
możliwości finansowych jak
rynkowi potentaci.
Właśnie chęć wsparcia istniejących na rynku mniejszych, ale często bardzo innowacyjnych podmiotów, była
jednym z wielu 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 jed-

nostkom 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 oryginalne pomysły na
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 też w kategorii „Dynamicznie rozwijająca
się firma” i pochwalić się 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 –

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie,
zainteresowany podmiot powinien wypełnić ankietę konkursową zamieszczoną wraz z regulaminem konkursu na stronie
internetowej www.liderzyinnowacji.pl, www.liderzyinnowacji.pl, a następnie przesłać ją
w terminie do 30 września br. do
Biura Fundacji Innowacji i Rozwoju.
twierdzi Krzysztof Duchnowski prezes Fundacji Innowacji i Rozwoju, organizatora
konkursu. d

Dobry zawód możesz zdobyć już w dwa lata
EDUKACJA Chcesz zdobyć szybko i tanio ciekawy zawód? W Słupsku jest to jeszcze możliwe w tym roku szkolnym.
Niewątpliwym hitem wśród
szybkich do zdobycia zawodów
jest zawód technika dentystycznego. Po dwóch i pół roku
nauki w szkole policealnej i
zdaniu zawodowego egzaminu
państwowego można otworzyć
własną pracownię protetyczną
i zarabiać dobre pieniądze.
– Nauka w tym zawodzie,
którą można rozpocząć bez
zdanej matury, jest w naszej
szkole płatna. Opłata miesięczna wynosi 400 zł. Zajęcia
praktyczne odbywają się w naszej pracowni – opowiada
Anna Bielska, dyrektorka Policealnej Szkoły Medycznej w
Słupsku, która mieści się w budynku kolejowym przy ul. Kołłątaja 32 (IV p.)
Ponadto w tej szkole można
jeszcze się zapisać na zajęcia
przygotowujące do zawodu
asystentki stomatologicznej i
higienistki stomatologicznej.
– W przypadku pierwszego z
tych zawodów nauka trwa rok.
Kosztuje 200 złotych miesięcznie. Nasze absolwentki
mogą pracować w gabinetach
dentystycznych – tłumaczy
Anna Bielska.

O rok dłużej trwa kształcenie higienistki stomatologicznej, która po ukończeniu
szkoły może pracować jako
asystentka przy operacjach
szczękowych. W tym wypadku
nauka kosztuje 100 złotych
miesięcznie.
– Uczennice korzystają z naszej pracowni, która jest wyposażona w nowoczesny fotel
dentystyczny oraz niezbędny
sprzęt. Dzięki temu nasze
uczennice mogą się uczyć
choćby usuwania kamienia nazębnego – dodaje Anna
Bielska.
W szkole można również
zdobyć zawód opiekunki dziecięcej, dietetyczki oraz asystentki osoby niepełnosprawnej.
– Ten ostatni zawód cieszy
się coraz większą popularnością, bo w naszym mieście
coraz więcej osób korzysta z pomocy w opiece nad osobami
starszymi. Poza tym powstają
profesjonalne agencje świadczące usługi związane z opieką,
które poszukują wykwalifikowanej kadry – mówi Anna
Bielska.

Z kolei zawód technika
ochrony środowiska oraz technika architektury krajobrazu
można zdobyć w Policealnej
Szkole nr 10 w Słupsku, która
także mieści się budynku kolejowym przy ul. Kołłątaja 32 i
wchodzi w skład Towarzystwa
Edukacji dla Dorosłych i Młodzieży.
– W obydwu zawodach
nauka odbywa się przez dwa
lata w trybie zaocznym – w piątki i soboty. Nauka jest nieodpłatna. Jako wykładowca
przedmiotów zawodowych pracuje u nas między innymi dr
inż. Jan Wróbel, były wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i były dyrektor Departamentu
Ochrony
Środowiska w Ministerstwie
Ochrony Środowiska, który był
jednym z twórców ustawy o
ochronie środowiska, bardzo
pozytywnie przyjętej przez Stolicę Apostolską – zachwala
Maria Sałahub, współwłaścicielka szkoły. – Dzięki temu
uczniowie mają dostęp do najnowszych prac i regulacji
prawnych.

Ostatnio sporym zainteresowaniem cieszy się zawód asystentki dentysty.
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