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Po raz piąty ruszył projekt „Kra-
jowi Liderzy Innowacji i Roz-
woju”, organizowany od 2008
roku przez Fundację Innowacji
iRozwoju.Głównąideąprojektu
jestkonkurspodtąsamąnazwą,
akolejnymelementemtej inno-
wacyjnej układanki jest cykl se-
minariów „Innowacje bliżej
nas”, które odbędą się w 13 mia-
stach wojewódzkich w całym
kraju. Projekt zwieńczy uroczy-
sta gala, która odbędzie się
w styczniu przyszłego roku
w Warszawie. Podczas uroczy-
stości poznamy zwycięzców
konkursu.

Konkurs cieszy się od lat nie-
słabnącym powodzeniem
– w poprzednich jego edycjach
wpłynęło ponad 2,5 tys. zgło-
szeńodfirm,gminczyorganiza-
cji. Skąd takie zainteresowanie
tematyką innowacji? Czasem

nawet mała zmiana może przy-
nieść doskonałe efekty,
a do odważnych świat należy.
Krzysztof Duchnowski, prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju,
podkreśla, że często barierą nie
jest brak funduszy, ale lęk
przed zmianą. Dodaje także, że
właśniewczasachkryzysumałe
firmycorazczęściejsięgająpoin-
nowacje, aby zdobyć przewagę
konkurencyjną i utrzymać się
na rynku.

Innowacyjność to najlepsza
drogarozwojuiwzrostukonku-
rencyjności dla polskiej gospo-
darki, dlatego też coraz więcej
firmstawianainnowacje.Przed-
siębiorcy chcą poszerzyć swoją
działalnośćoinnowacyjnedzia-
łania związane z badaniami
i rozwojem, wdrażają nowo-
czesne technologie czy pro-
dukty,chcąstosowaćnowetech-
nologieinformacyjneikomuni-
kacyjne.

Innowacyjne firmy zacieś-
niają współpracę z instytucjami
naukowymi i badawczymi, in-
westująwspecjalistycznysprzęt
czy laboratoria badawcze na te-
renie swojego zakładu.

Innowacje można jednak
także wprowadzać na poziomie
marketingu,zarządzaniaperso-
nelem czy administrowania
firmą.Pomysłównausprawnie-
nie i zwiększenie wydajności
pracymożebyćtyle,ilukreatyw-
nych i otwartych na zmiany lu-
dzizarządzafirmami,gminami,
instytucjamiczyorganizacjami.
Bo innowacje to nie tylko do-
menaprzedsiębiorcówczynau-
kowców. Pamiętali też o tym or-
ganizatorzy konkursu, 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.–Mimożebrakjestsy-
stemowych rozwiązań z za-
kresu innowacyjności, firmy
w ciężkich czasach starają się
namiaręswychmożliwościrea-
lizować innowacyjne projekty
– dodaje Duchnowski.

Projekty takie jak konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” pomagają nagłośnić
sukces tych, którym się udało.
Dzięki temu laureaci konkursu
iichprojektymogąodnieśćsuk-
ces marketingowy, a także stać
się źródłem inspiracji dla kolej-
nych uczestników.

AnnaNagel

Szukamyliderówinnowacji

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

Partnerzy

Ponad 220 wystawców zapre-
zentowało się podczas XIV Dni
Ogrodnika w Gołuchowie. To
największe w kraju specjali-
styczne targi, podczas których
prezentowane są najnowsze
technologie i środki produkcji
dla ogrodników, sadowników
czy producentów kwiatów.

Na imprezę zorganizowaną
w Ośrodku Kultury Leśnej zje-
chali czołowi producenci nie
tylko z kraju, ale i Europy. Swoją
ofertę pokazało ponad 20 firm
holenderskich, firmy z Wielkiej
Brytanii,Ukrainy,Czech,Izraela,
a nawet jedna firma z Turcji.

– Podczas targów zaprezen-
towane zostały nowe odmiany
warzyw gruntowych oraz wa-
rzyw pod osłony. W tym roku
mieliśmy bardzo dużo stymula-
torów wzrostu, w tym wiele
biologicznych, które zapew-
niają jednocześnie większą
zdrowotność. Tym samym pro-
ducenci nie muszą zużywać
tylu środków chemicznych –
podkreśla Stanisław Zabarski,
dyrektor targów.

Absolutną nowością była
amerykańska technologia mo-
bilnych dachów. – Są to cieplar-
nie, przypominające tunele fo-
liowe, ale z otwieranymi da-
chami i ścianami bocznymi –
dodaje Zabarski.

Okazuje się, że współczesne
ogrodnictwotorównieżtechno-
logie,niekiedywręczkosmiczne.
Najlepszym przykładem może
być gospodarstwo Wojciecha
Bednarczuka z Wikrowa w po-
wiecieelbląskim.

– Zainwestowaliśmy w sy-
stem nawigacji satelitarnej,
który zapewnia precyzyjność
przejazdu maszyną rzędu 1 do 2
centymetrów. W związku z tym
mamy oszczędności na czasie
przejazdu w czasie upraw oraz

na precyzyjnym wysiewie na-
sion i stosowaniu środków
ochrony roślin oraz nawozów.
Mamy z tego tytułu wymierne
oszczędności–przyznajegospo-
darzuprawiającyblisko180hek-
tarów.

Miejsce corocznych targów
ogrodniczych nie jest przypad-
kowe. Rejon Kalisza to czołowe
zagłębie ogrodnicze kraju. Kró-
lują tutaj pomidory pod osło-
nami.Podszkłemznajdujesięaż
350 hektarów. Do tego należy

doliczyć jeszcze około 200 hek-
tarówtunelifoliowych.Niebra-
kuje upraw gruntowych. Tutaj
właśnie, w Gołuchowie, odby-
wają się negocjacje i podpisy-
wanesąumowynadostawy,za-
kup sprzętu czy szklarni.

Dni Ogrodnika to także plat-
forma wymiany doświadczeń
na wszystkie tematy związane
z ogrodnictwem. Bezpłatnych
porad udzielali naukowcy m.in.
z Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach i Uniwersy-

tetu Przyrodniczego w Pozna-
niu.Targomtowarzyszyłyliczne
seminaria i prezentacje progra-
mów dla producentów warzyw
i sadowników. Punkty informa-
cyjne przygotowały Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz agencje rządowe czy Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu.

Tradycyjnie rozstrzygnięto
kolejną edycję ogólnopolskiego
konkursu„Wzorowyogrodnik”.
Wkategoriiwarzywnictwogrun-
towe zwyciężył wspominany
wcześniejWojciechBednarczuk.
W kategorii szkółkarstwo roślin
ozdobnych ogrodniczy Oskar
trafiłdoJoannyWidajzmiejsco-
wości Józefosław w woj. mazo-
wieckim.GrażynaiMarianKałka
z miejscowości Osiek w woje-
wództwie opolskim, to z kolei
właściciele najlepszego w tym
rokugospodarstwazajmującego
się uprawą roślin ozdobnych
pod osłonami. W kategorii sa-
downictwotytułtrafiłdoToma-
sza Bankiewicza z Komorowa
w woj. mazowieckim. Halina
i Andrzej Winowicz z Błaszek
w woj. łódzkim zostali laurea-
tami w kategorii warzywnictwo
pod osłonami. Nagrodę spe-
cjalnąotrzymaliElżbietaiMaciej
Jabłońscy,właścicieleekologicz-
nego gospodarstwa z Rozalina
wwoj.mazowieckim,zajmujący
sięuprawąwarzywiziół.

AndrzejKurzyński
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Tradycyjnie już naDniOgrodnika zjechali ogrodnicy z całej Europy

W skrócie
POZNAŃ

Targi Mody naMTP

Pokazy kolekcji na przyszłorocz-
ną wiosnę i lato, prace młodych
projektantów i warsztaty dla
przedsiębiorców zaplanowano
w trakcie Targów Mody Poznań,
które rozpoczynają się już jutro.
Biznesowe spotkanie przedsta-
wicieli branży na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich
potrwa do czwartku. Udział
zapowiedziało ok. pół tysiąca
firm i marek. W ramach Next
Season, czyli Salonu Odzieży,
Bielizny i Dodatków, wystawcy
zaprezentują kolekcje na sezon
wiosna/lato 2013, w ramach
Salonu Mody Fast Fashion –
kolekcje na sezon jesień – zima
2012/2013. Producenci obuwia,
galanterii i odzieży skórzanej
pokażą w ramach Salon Obu-
wia, Skóry i Wyrobów Skórza-
nych kolekcje na wiosnę i lato
2013.PAP

POLSKA

Orlen obniża ceny

PKN Orlen obniża od soboty
hurtowe ceny benzyny bezoło-
wiowej Eurosuper 95 o 53 zł,
benzyny bezołowiowej Super
Plus 98 o 34 zł i oleju napędo-
wego o 49 zł na tysiąc litrów –
poinformował płocki koncern.
O korekcie cen detalicznych
zdecydują właściciele stacji –
w przypadku benzyny może to
być spadek o 3-5 gr na litrze,
a oleju – 5 gr na litrze. PAP

Dni Ogrodnika, czyli jak wykorzystać
nawigacjęsatelitarnąwwarzywnictwie

Przemysłtraci
wiaręwprzyszłość

Sytuacja na rynku pracy szybko
się pogarsza – wskazują ostat-
nie raporty firm badawczych
zajmujących się rynkiem pracy.
Firmom psują się nastroje, a co-
raz więcej pracowników oba-
wia się utraty zatrudnienia.

– W ostatnich miesiącach
znacząco wzrosła liczba przed-
siębiorców obawiających się
pogorszenia sytuacji gospodar-
czej – wynika z sondażu Insty-
tutu Badawczego „Randstad”
i TNS OBOP. W sierpniu już
tylko 11 proc. firm zakładało
wzrost gospodarczy w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy.
To prawie dwukrotnie mniej
niż w kwietniu (19 proc.).
W tym samym czasie zdecydo-
wanie wzrósł odsetek przed-
stawicieli firm obawiających się
recesji (33 proc. obecnie, wobec
15 proc. w kwietniu 2012 r.).

Dalekie od optymizmu opi-
nie pracodawców znajdują
swoje odzwierciedlenie w ich
polityce personalnej. Tylko
około jedna trzecia badanych
w ostatnim okresie firm zwięk-
szyła zatrudnienie. Redukcja
liczby etatów miała miejsce
w co piątym badanym przed-
siębiorstwie. – Zmniejszenie
zatrudnienia częściej doty-
czyło firm dużych, zatrudnia-
jących ponad 250 pracowników
(27 proc. z nich deklaruje re-

dukcje etatów). Spadek opty-
mizmu nie dziwi – firmy
na własnej skórze zaczynają
odczuwać spowolnienie gospo-
darcze. Z ostatnich danych
Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że na koniec lipca
aż 432 zakłady pracy zadekla-
rowały zwolnienie w najbliż-
szym czasie 38,5 tys. pracowni-
ków.

Z niedawnego raportu ana-
lityków firmy Euler Hermes –
specjalizującej się w ubezpie-
czeniach należności – wynika,
że liczba upadłości przedsię-
biorstw od początku roku jest
o 23 proc. większa niż w tym sa-
mym okresie 2011 r. W sierpniu
w oficjalnych sądowych źród-
łach opublikowano ogłoszenia
o upadłości 76 polskich przed-
siębiorstw. Dla porównania,
w sierpniu ubiegłego roku było
ich 56.

– W ciągu ośmiu miesięcy
opublikowano ogłoszenia
o upadłości 623 polskich
przedsiębiorstw (wobec 507
w tym samym okresie 2011 r.) –
czytamy w raporcie.

Narastająca niepewność
w światowej gospodarce prze-
kłada się na nastroje pracowni-
ków. – W Polsce już co trzeci
pracownik obawia się o swoje
zatrudnienie. To o 7 proc. wię-
cej niż rok temu – wynika z naj-
nowszych danych Work
Service SA.

JoannaPieńczykowska


