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W trakcie seminarium
uczestnicy mogli zapoznać się
m.in. z raportem o sytuacji
mikro i małych przedsi-
ębiorstw w 2010 roku w Za-
chodniopomorskiem przygoto-
wanym na zlecenie Pekao SA.
Przedstawiciel marszałka
mówili o stopniu innowacyjości
naszej gospodarki. Nie
wszystkie dane były pomyślne,
ale prezes Fundacji Innowacji
i Rozwoju zwracał uwagę na
pewne niuanse statystyk. 

– Duża część firm Pomorza
Zachodniego ściśle kooperuje z
sąsiadami zza Odry – wyjaśnił
Krzysztof Duchnowski, prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju.
– Tam prowadzą swoje biz-
nesy. Statystyki lokalne ich nie
obejmują. Ale to oznacza, że
ten potencjał jest wyższy niż
można oczytać z danych. 

Prezes przyznał, że pod
względem wielkości wykorzy-

stywania funduszy unijnych
Zachodniopomorskie nie pla-
suje się zbyt wysoko. Ale jeśli
chodzi o skuteczność wnio-
sków, zabiegania o pieniądze,
jest w czołówce w kraju. 

Celem konkursu Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju
jest przede wszystkim identy-
fikowanie i promowanie pro-
jektów i pomysłów o charak-
terze innowacyjnym. Zarówno
w sferze produkcji, ale także
usług, organizacji, handlu,
marketingu itd. 

– Lansujemy innowacyjne i
rozwojowe rozwiązania oraz
projekty w przedsiębiorstwach,
gminach, stowarzyszeniach, a
także w fundacjach i innych
podmiotach – mówi Krzysztof
Duchnowski. 

Jednym z bodźców do zor-
ganizowania konkursu była
chęć wsparcia mniejszych, ale
często bardzo innowacyjnych
podmiotów. 

W edycji regionalnej kon-
kursu w Zachodniopomor-
skiem wzięło udział 50 firm, w
kraju – 800. 

Zwycięzcy regionalni wezmą
udział w ogólnopolskim finale
tego konkursu. 

PIOTR JASINA

Znamy już regionalnych liderów innowacji i rozwoju
KONKURS W sali Anny Jagiellonki Zamku Ksiażąt Pomorskich w Szczecinie obyło się wczoraj seminarium „Innowacje bliżej nas”. Poznaliśmy też regionalnych
zwycięzców konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010.
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Młody przedsiębiorca po-
chodzi i mieszka w Lęborku,
ale działalność postanowił pro-
wadzić w Słupsku. – Tu jest
lepszy rynek i większe możli-
wości – tłumaczy swój wybór. 

Marek Mazurkiewicz te-
nisem interesuje się od
dziecka. – Tym sportem zain-
teresował mnie mój tata, a ja
połknąłem bakcyla – mówi
Marek Mazurkiewicz. Bakcyl
był tak silny, że pan Marek za-
czął grać w tenisa nie tylko dla
przyjemności, ale również brał
udział w turniejach. Coraz
częściej z sukcesem. Zaintere-
sowanie sportem było u niego
tak intensywne, że postanowił
ukończyć kurs trenerski.
Obecnie jest trenerem drugiej
kategorii. 

Młody trener tenisa ojcu za-
wdzięcza nie tylko zaszcze-
pienie sportowej pasji. – Tata
sfinansował budowę hali, w
której będę prowadził działal-
ność. Bez tego trudno by mi
było wejść na rynek – wyjaśnia
Marek Mazurkiewicz. 

Hala, to tzw. balon, czyli
lekka konstrukcja z materiału
PCV wsparta na stalowym
szkielecie. Natomiast na-
wierzchnia jest wykonana ze

sztucznej trawy. Hala posiada
ogrzewanie, oświetlenie i za-
plecze socjalne. Obiekt przy-
krywa jeden z kortów przy
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ul. Hubalczyków. Obok jest
drugi, otwarty kort. – Oba wy-
najmujemy od szkoły na zasa-
dzie dzierżawy – wyjaśnia te-
nisista. 

Kryty kort ma zalety nie
tylko w chłodnych porach roku,
gdy chroni przed zimnem i opa-
dami. Okazuje się również, że
świetnie nadaje się do gry w

czasie upałów, bo słońce nie
przeszkadza tenisistom.
Chodzi zarówno o tempera-
turę, jak i oślepiający blask
promieni słonecznych. 

Obecnie Marek Mazurkie-
wicz w rozpoczęciu działalności
gospodarczej zamierza skorzy-
stać z pomocy urzędu pracy. 
– Chciałbym przystąpić do pro-
gramu, z którego można
otrzymać dotację na otwarcie
firmy – wyjaśnia. 

Jeśli otrzyma pomoc finan-
sową, zamierza ją przeznaczyć
na zakup sprzętu tenisowego. 
– Planuję otworzyć wypoży-
czalnię sprzętu. To będzie
oferta głównie do osób, które
jeszcze nie miały kontaktu z
tenisem. Myślę też o szkółce
tenisowej – opowiada Marek
Mazukiewicz. 

Zainteresowani grą w tenisa
w jesienne i zimowe miesiące
mogą już korzystać z ofery
pana Marka. Hala tenisowa
jest czynna codziennie (rów-
nież w niedziele) od rana do
wieczora. Godzina wynajmu
krytego kortu kosztuje od 40
do 50 zł. d

Tenis w ujęciu biznesowym 
NASZA AKCJA – SPOSÓB NA BIZNES Marek Mazurkiewicz postanowił założyć firmę: będzie zarabiać na tenisie
ziemnym. Na rozkręcenie biznesu zamierza skorzystać z dotacji z urzędu pracy. 

Sposób na biznes

W naszym cyklu chcemy pokazać
tych, którzy sprawy wzięli w
swoje ręce i za dotacje z urzędu
pracy rozpoczynają działalność.
Każdą z opisanych firm odwie-
dzimy po pewnym czasie i
sprawdzimy, jak sobie radzi.

Sportowa pasja Marka Mazurkiewicza stała się również pomysłem na prowadzenie firmy. Fot. Łukasz Capar 

Regionalny finał konkursu „Kra-
jowi Liderzy Innowacji i Rozwoju –
2010”. Zachodniopomorskie. 
GRZANIEC.com Henryk Zawiślak,
Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: firma mikro 
KONSBUD Projektowanie i Reali-
zacja Konstrukcji Budowlanych 
Przemysław Żurowski, Kategoria:
Innowacyjny produkt „System bu-
dowy domów HBE”, Podkategoria:
Firma mikro 
Pomysłowa Fabryka Tomasz Pie-
truszyński, Kategoria: Innowacyjna
usługa 
Akademia Odkrywców – mobilna

wystawa Podkategoria: Firma mikro 
TANKWAGON Sp. z o.o., Kategoria:
Dynamicznie rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma mikro 
NET MARINE POWER SERVICE Sp. z
o.o., Kategoria: Innowacyjna firma 
Podkategoria: Firma mała 
TELZAS Sp. z o.o., Kategoria: Inno-
wacyjna firma, Podkategoria: Firma
średnia 
Koszalińska Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Przylesie”, Kategoria: Inno-
wacyjna usługa „Modernizacja sys-
temu ciepłowniczego osiedla im.
Melchiora Wańkowicza KSM „Przy-
lesie” w Koszalinie”, Podkategoria:

Firma średnia 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
w Koszalinie, Kategoria: Innowa-
cyjny projekt unijny „Optymalizacja
miejskiego systemu ciepłowni-
czego”, Podkategoria: Firma średnia 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Han-
dlowo – Produkcyjne PILAWA Euge-
niusz Pilawa, Kategoria: Dyna-
micznie rozwijająca się firma,
Podkategoria: Firma średnia 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
Kategoria: Innowacyjna organizacja 
Podkategoria: Fundacja 
TRANSGRANICZNY KLASTER TURY-
STYCZNY szlak wodny Berlin –

Szczecin – Bałtyk , Kategoria: In-
nowacyjna organizacja, Podkate-
goria: Stowarzyszenie 
Polskie Radio Szczecin S.A. – pro-
jekt edukacyjny, Kategoria: Inno-
wacyjna organizacja, Podkate-
goria: Inna organizacja 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński,
Kategoria: Innowacyjna gmina 
Podkategoria: Gmina miejska 
Gmina Miejska Wałcz, Kategoria:
Innowacyjna gmina, Podkategoria:
Gmina miejska 
Gmina Czaplinek, Kategoria: Inno-
wacyjny projekt unijny, Podkate-
goria: Gmina miejsko – wiejska. 

Zwycięzcy regionalnego szczebla konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010"

Licz ba

50
firm wzięło udział w regionalnej
edycji tego konkursu. 


