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Znamy już Regionalnych
Liderów Innowacji i Rozwoju
KONKURS Potencjał innowacyjny firm regionu jest większy, niżby wynikało ze statystyk – podkreślił Krzysztof Duchnowski, prezes Fundacji Innowacji i Rozwoju, organizator konkursu ogłaszając wyniki na szczeblu regionu.
Piotr Jasina

szeniach, a także w fundacjach
i innych podmiotach – mówi
Krzysztof Duchnowski.
Jednym z bodźców do zorganizowania konkursu była
chęć wsparcia mniejszych, ale
często bardzo innowacyjnych
podmiotów.
W edycji regionalnej konkursu w Zachodniopomorskiem wzięło udział 50 firm,
w kraju – 800. Zwycięzcy regionalni wezmą udział w ogólnopolskim finale.

piotr.jasina@mediaregionalne.pl

W sali Anny Jagiellonki
Zamku Ksiażąt Pomorskich w
Szczecinie odbyło się wczoraj
seminarium „Innowacje bliżej
nas”. Poznaliśmy też regionalnych zwycięzców konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju 2010.
W trakcie seminarium
uczestnicy mogli zapoznać się
m.in. z raportem o sytuacji
mikro i małych przedsiębiorstw w 2010 roku w Zachodniopomorskiem przygotowanym na zlecenie Pekao SA.
Przedstawiciele 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 prezes FIiR. – Tam prowadzą swoje biznesy. Statystyki lokalne ich nie obejmują.
Ale to oznacza, że ten potencjał
jest wyższy, niż można odczytać z danych.

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

Nagrodzeni w edycji regionalnej konkursu „Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”. Zachodniopomorskie.

Jedną za ngrodzonych jest mikro firma GRZANIEC.com Henryka Zawiślaka, w kategorii: Innowacyjna firma.
Prezes przyznał, że pod
względem wielkości wykorzystywania funduszy unijnych Zachodniopomorskie
nie plasuje się zbyt wysoko.
Ale jeśli chodzi o skuteczność
wniosków, zabiegania o pie-

niądze, stanowimy czołówkę
w kraju.
Celem konkursu Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju
jest przede wszystkim identyfikowanie i promowanie projektów i pomysłów o charak-

Fot. Andrzej Szkocki

terze innowacyjnym. Zarówno
w sferze produkcji, ale też
usług, organizacji itd.
– Lansujemy innowacyjne i
rozwojowe rozwiązania oraz
projekty w przedsiębiorstwach, gminach, stowarzy-

d GRZANIEC.com Henryk Zawiślak,
Kategoria: Innowacyjna firma, podkategoria: firma mikro
d KONSBUD Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych –
Przemysław Żurowski, Kategoria:
Innowacyjny produkt „System budowy domów HBE”, podkategoria:
Firma mikro
d Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński, Kategoria: Innowacyjna
usługa Akademia Odkrywców –
mobilna wystawa”, podkategoria:
firma mikro
d TANKWAGON Sp. z o.o., Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się
firma, podkategoria: firma mikro
d NET MARINE POWER SERVICE Sp.
z o.o., Kategoria: Innowacyjna
firma, podkategoria: firma mała
d TELZAS Sp. z o.o., Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria:
Firma średnia
d Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”, Kategoria: Innowacyjna usługa „Modernizacja systemu
ciepłowniczego osiedla im. Melchiora
Wańkowicza KSM „Przylesie” w Koszalinie”, podkategoria: Firma średnia
d Miejska Energetyka Cieplna Sp. z
o.o. w Koszalinie, Kategoria: Inno-

Oxygen
Spółka Enea wynajęła blisko 600 mkw. powierzchni biurowej

Dom Gospodarki w Szczecinie
Oferty firm niemieckich

Nowy najemca – Enea to jedna z
największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce. W
ramach Grupy Kapitałowej –
Enea, prowadzi działalność związaną ze sprzedażą, dystrybucją i
wytwarzaniem energii, jak również realizacją inwestycji energetycznych.
Wśród firm, które wynajęły biura
w Oxygenie są m.in. Nordea Bank
Polska, Coloplast Shared Services,
Tieto Poland, Vorwerk Polska,
Isabel Studio, Medicover, Subway,
Yummie i Columbus Coffee.
Przewidywanym terminem rozpoczęcia działalności wszystkich najemców jest koniec I kwartału
2011 roku.

Niemieckie przedsiębiorstwo poszukuje stolarnie zajmujące się obróbką
drewna szlachetnego (np. wiśnia).

(PIT)

Konkurs został objęty
Patronatem m.in. przez:

HDW-AB-A3-1102 (D)
Firma gastronomiczna z Berlina poszukuje dostawcy(ów) polskiego
piwa i polskiej wódki jak i innych
polskich napojów alkoholowych i
bezalkoholowych.

HDW-B-A3-1103 (D)
Niemiecka firma podejmie
współpracę z polskimi firmami zajmującymi się renowacją zabytków
(prace sztukatorskie, malarskie, ślusarskie).

HDW-HL-A2-1101 (D)
Niemiecki pośrednik poszukuje firmy
zainteresowany sprzedażą produktów do Niemiec. Niemiecki pośrednik poszukuje dostawców mate-

riałów budowlanych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, balkonów, ogrodzeń, okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wiat.

HDW-B-A7-1110 (D)
Północnoniemiecka firma budowlana z Rostoku nawiąże współpracę
z rzemieślnikami – jednoosobowymi firmami – glazurnikami celem
wspólnej realizacji zleceń w Niemczech. Oferta tylko dla rzemieślników prowadzących działalność gospodarczą.

HDW-HRO-A8-1114 (D)
Firma niemiecka poszukuje klientów
(hurtowni) zainteresowanych produktami zabezpieczającymi ładunki,
np. pasy transportowe, siatki zabezpieczające, deski rozporowe i inne.

HDW-SD-A5-1108 (D)

wacyjny projekt unijny „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego”, Podkategoria: Firma
średnia
d Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowo – Produkcyjne PILAWA
Eugeniusz Pilawa, Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, podkategoria: Firma średnia
d Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Kategoria: Innowacyjna organizacja, podkategoria: Fundacja
d TRANSGRANICZNY KLASTER TURYSTYCZNY szlak wodny Berlin –
Szczecin – Bałtyk , Kategoria: Innowacyjna organizacja, podkategoria:
Stowarzyszenie
Polskie Radio Szczecin S.A. – projekt edukacyjny, Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria:
Inna organizacja
d Gmina Miasto Stargard Szczeciński, Kategoria: Innowacyjna
gmina, podkategoria: Gmina
miejska
d Gmina Miejska Wałcz, Kategoria:
Innowacyjna gmina, podkategoria:
Gmina miejska
d Gmina Czaplinek, Kategoria: Innowacyjny projekt unijny, podkategoria: Gmina miejsko – wiejska

Zarządca nieruchomości w Niemczech poszukuje ślusarni zajmującej się produkcją balkonów i
płotów ocynkowanych oraz malowanych proszkowo. Poszukiwana
jest również stolarnia produkująca
wiaty i obudowy balkonów. Ponadto oferowane są zlecenia dla
firm zajmujących się układaniem
kostki betonowej i kamienia naturalnego.

HDW-NS-A4-1106 (D)
Zainteresowania powyższymi ofertami prosimy o kontakt z Domem
Gospodarki, Al. Wojska Polskiego
164, 71-335 Szczecin, tel. 091 48607-73, faks 091 487-47-44, e-mail:
dg@max.pl.

(PIT)

