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W sierpniu rolnicy zarejestro-
wali 1569 nowych traktorów,
czyli o 3,5 proc. więcej niż
w analogicznym okresie 2011 r.
W tym roku kupili już 14 tys.
ciągników – podała, agencja
Martin & Jacob, monitorująca
rynek rolny. – Od stycznia
do sierpnia rolnicy zarejestro-

wani o ponad 2,6 tys. traktorów
(o 23 proc.) więcej niż w tym
samym czasie 2011 r. W 2012
roku może paść rekord sprze-
daży traktorów – uważa wice-
prezes tej firmy Mariusz Chro-
bot i prognozuje, że do końca
roku sprzedaż traktorów
wyniesie ok. 19 tys. sztuk. PAP

Rolnicy wciąż kupują nowe traktory

W skrócie

Inwestorzy dobrze oceniają
polską gospodarkę, dlatego
kupują nasze obligacje
– wskazali analitycy. Obecnie
oprocentowanie 10-letnich
papierów wynosi 4,8 proc.
Tymczasem rentowność
hiszpańskich czy włoskich
papierów o takiej samej zapa-

dalności wynosi odpowiednio
5,7 proc. oraz 5 proc. – Jeste-
śmy postrzegani, jako kraj
powiązany z gospodarką nie-
miecką, i innymi krajami,
które nie są tak zadłużone jak
kraje południa – mówi starszy
ekonomista Banku Pocztowe-
go Piotr Łysienia. PAP

Dobrze oceniają polskie obligacje

Po raz piąty ruszył projekt „Kra-
jowi Liderzy Innowacji i Roz-
woju”, organizowany od 2008 r.
przez Fundację Innowacji i Roz-
woju. Główną ideą projektu jest
konkurs pod tą samą nazwą,
a kolejnym elementem tej inno-
wacyjnej układanki jest cykl se-
minariów„Innowacjebliżejnas”,
które odbędą się w 13 miastach
wojewódzkich w całym kraju.
Projektzwieńczyuroczystagala,
która odbędzie się w styczniu
przyszłego roku w Warszawie.
Podczas uroczystości poznamy
zwycięzcówkonkursu.

Konkurs cieszy się od lat nie-
słabnącym powodzeniem
– w poprzednich jego edycjach
wpłynęłoponad2,5tys.zgłoszeń
od firm, gmin, organizacji. Skąd
takie zainteresowanie? Czasem
nawet mała zmiana może przy-
nieść doskonałe efekty, a do
odważnychświatnależy.Krzysz-
tofDuchnowski,prezesFundacji
Innowacji i Rozwoju, podkreśla,
żeczęstobarierąniejestbrakfun-
duszy, ale lęk przed zmianą. Do-
daje także, że właśnie w czasach
kryzysumałefirmycorazczęściej
sięgająpoinnowacje,abyzdobyć
przewagękonkurencyjnąiutrzy-
maćsięnarynku.

Innowacyjność to najlepsza
droga rozwoju i wzrostu konku-
rencyjności dla polskiej gospo-
darki.Przedsiębiorcychcąposze-
rzyć działalność o innowacyjne
działania związane z badaniami
i rozwojem, wdrażają nowo-
czesnetechnologieczyprodukty,
chcąstosowaćnowetechnologie
informacyjneikomunikacyjne.

Innowacyjne firmy zacieś-
niają współpracę z instytucjami

naukowymi i badawczymi, in-
westująwspecjalistycznysprzęt
czy laboratoria badawcze.

Innowacje można jednak
także wprowadzać na poziomie
marketingu, zarządzania perso-
nelem, administrowania firmą.
Pomysłównazwiększeniewydaj-
nościpracymożebyćtyle,ilukre-
atywnychiotwartychnazmiany
ludzi zarządza firmami, gmi-
nami,instytucjamiczyorganiza-
cjami. Bo innowacje to nie tylko
domena przedsiębiorców czy
naukowców. Pamiętali też o tym
organizatorzykonkursu,tworząc
kategorie konkursowe dla gmin
czyorganizacjipozarządowych.

O innowacjach jednak nadal
mówi się zbyt mało. Potrzeba
także odpowiednich mechani-
zmów wspierających zarówno
samowdrażanieinnowacyjnych
rozwiązań,jakipromocjętejidei.
Przedsiębiorcy czy przedstawi-
cielesamorządówlubinstytucje
wkraczający na innowacyjną
ścieżkę rozwoju finansują ko-
nieczne inwestycje z własnych
środków albo korzystają ze
wsparcia,np.funduszyunijnych
przeznaczonych właśnie na in-
nowacje. – Mimo że brak jest sy-
stemowych rozwiązań z za-
kresu innowacyjności, firmy
w ciężkich czasach starają się
namiarę swych możliwości rea-
lizować innowacyjne projekty
– dodajeDuchnowski.

Projekty takie jak konkurs
„KrajowiLiderzyInnowacjiiRoz-
woju” pomagają nagłośnić suk-
cestych,którymsięudało.Dzięki
temulaureacikonkursuiichpro-
jekty mogą odnieść sukces mar-
ketingowy, a także stać się źród-
łem inspiracji dla kolejnych
uczestników.

AnnaNagel

Szukamyliderów
innowacji

a Kategorie: Innowacyjna
firma, Innowacyjny produkt,
Innowacyjna usługa,
Innowacyjna gmina,
Innowacyjna organizacja,
Innowacyjny projekt unijny,
Dynamicznie rozwijająca się
firma.Nowa kategoria: Inspi-
rująca firma, dla branży
telco/IT.
a Partnerzy i patroni kon-
kursu: Organizator: Fundacja
Innowacji i Rozwoju. Mecenas
konkursu: Orange. Partnerzy
technologiczni: Intel Techno-

logy Poland, Sony Mobile
Communications. Partner
merytoryczny: Dom Inwesty-
cyjny „Investors”. Partner
wspierający: BIG InfoMonitor.
Patroni to m.in.: Biuro Komisji
Europejskiej, Giełda Papierów
Wartościowych, Związek Ban-
ków Polskich, Urząd Paten-
towy RP.
a Zgłoszenia przyjmowane są
do 15 października br. Ankieta
konkursowa oraz regulamin
zamieszczone są na stronie
www.liderzyinnowacji.pl.

Mecenas konkursu

Organizator konkursu
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Łódź, ul.Więckowskiego 3,
tel. 42 632 59 26

Łódź, ul.Woronicza 3,
tel. 42 640 76 35

Łódź, ul. Piotrkowska 25,
tel. 42 632 23 01

Zgierz, ul. Gałczyńskiego 33,
tel. 42 716 52 56

Łódź, ul. Organizacji „WiN” 4,
tel. 42 657 73 63 (negocjacje)

Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22,
tel. 42 655 00 55 (negocjacje)
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Łódź, ul. Łagiewnicka 108,
tel. 42 616 51 10

Łódź, ul.Więckowskiego 2,
tel. 42 633 06 21

Łódź, ul. Jaracza 1,
tel. 42 630 47 34
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