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Poznaliśmy już firmy i organi-
zacje, regionalnych laureatów
w piątej już edycji konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”, organizowanego
przez Fundację Innowacji
i Rozwoju. Ich listę publiku-
jemy obok – trzymamy kciuki,
by jak najwięcej spośród nich
zostało ogólnopolskimi laure-
atami konkursu. Ostateczne
wyniki poznamy już w stycz-
niu na uroczystej gali w War-
szawie.

Konkurs cieszy się od lat
niesłabnącym powodzeniem
– w poprzednich jego edy-
cjach wpłynęło ponad 2,5 tys.
zgłoszeń od firm, gmin czy
organizacji. Skąd takie zain-
teresowanie tematyką inno-
wacji? Czasem nawet mała
zmiana może przynieść do-
skonałe efekty, a do odważ-
nych świat należy. Krzysztof
Duchnowski, prezes Fundacji
Innowacji i Rozwoju, podkre-
śla, że często barierą nie jest

brak funduszy, ale lęk
przed zmianą. Dodaje także,
że małe firmy coraz częściej
sięgają po innowacje, aby
zdobyć przewagę konkuren-
cyjną i utrzymać się na rynku.
– Mimo że brak jest systemo-
wych rozwiązań z za-
kresu innowacyjności, firmy
w ciężkich czasach starają się
na miarę swych możliwo-
ści realizować innowacyjne

projekty – dodaje Duchnow-
ski.

Projekty, takie jak konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” pomagają nagłoś-
nić sukces tych, którym się
udało. Dzięki temu laureaci
konkursu i ich projekty mogą
odnieść sukces marketin-
gowy, a także stać się źródłem
inspiracji dla kolejnych
uczestników.

AnnaNagel

Dolnośląscyliderzyinnowacji

Mecenas konkursu

Organizator konkursu

Partnerzy

1. Kategoria: Innowacyjna firma
Podkategoria: Firma średnia
ECKERT AS Sp. z o.o.

2. Kategoria: Innowacyjna firma
Podkategoria: Firma duża
Sitech Sp. z o.o.

3. Kategoria: Innowacyjny pro-
dukt: Odbojnica portowa
Podkategoria: Firma mikro
EPAR SEA

4. Kategoria: Innowacyjny pro-
dukt: FunEnglish.pl – e-learnin-
gowa platforma językowa
Podkategoria: Firma mała
Funmedia Sp. z o.o.

5. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Mobilne badania wyro-
bów – Badania typu
Podkategoria: Firma mikro

Mobilne LTB s.c. Anna i Adam 
Mścichowscy

6. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Audyt Bezpieczeństwa
Systemów Informatycznych
Podkategoria: Firma mała
MIS S.A.

7. Kategoria: Inspirująca firma
Podkategoria: Firma mikro
Rootlnnovation Sp. z o.o.

8. Kategoria: Inspirująca firma
Podkategoria: Firma mała
Wojcieszowianka S.A.

9. Kategoria: Inspirująca firma
Podkategoria: Firma duża
Sitech Sp. z o.o. 

10. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma

Podkategoria: Firma mała
Dolnośląskie Centrum Hurtu 
Rolno-Spożywczego S.A.

11. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma średnia
PCZ S.A.

12. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma duża
Sitech Sp. z o.o.

13. Kategoria: Innowacyjna
gmina
Podkategoria: Gmina wiejska
Gmina Długołęka

14. Kategoria: Innowacyjna
organizacja
Podkategoria: Organizacja
– Fundacja. Fundacja Linum

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012 – wyniki regionalne

a Partnerzy i patroni konkursu: Organizator: Fundacja Innowacji i Rozwoju. Mecenas Konkursu: Oran-
ge. Partnerzy Technologiczni: Intel Technology Poland, Sony Mobile Communications. Partner
Merytoryczny: Dom Inwestycyjny Investors. Partner Wspierający: BIG InfoMonitor. Patroni to m.in.: Biuro
Komisji Europejskiej, Giełda Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy RP.
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– Po raz kolejny spotkałem się
z politykami PSL. Czuć w partii
ożywienie. Podchodzą do mnie
bezpartyjni działacze, chcą za-
pisywaćsiędopartii.Naspotka-
niachwkońcupojawiłasięmło-
dzież – mówi nam Janusz Pie-
chociński. Prezes ludowców
zapowiedziałpodczassobotniej
RadyNaczelnejPSLdziałaniana
rzeczodbudowypolskiejwspól-
noty. – Naród zjednoczony wy-
grywa, skłócony zawsze prze-
grywa – mówił.

Odnosząc się do swojej wy-
granej w wyborach na prezesa
PSL,Piechocińskipowiedział,że
„zmieniłsiękapitan,alejestdru-
żyna PSL, która nie zawiodła
przez 117 lat”.

ProfesorKazimierzKikmówi,
żeuludowcówdokonujesięteraz
dużazmiananalepsze.

–PrzedewszystkimPiechociń-
skidokonałodmłodzenia.Wkoń-
cu dokierownictwa partii weszli
trzydziestolatkowie–mówiKik.

Jego zdaniem, PSL jest dzisiaj
najświeższym produktem poli-
tycznymwkraju.

Wciąż jednak nie wiadomo,
jakie stanowisko w rządzie zaj-
mie Piechociński. Według na-
szychinformacji,zostaniewice-
premierem i ministrem gospo-
darki.Naobjęciestanowiskabez
teki bardzo krytycznie miał pa-
trzeć Donald Tusk.

Sam Piechociński mówi, że
decyzja o tym, czy zostanie mi-
nistrem gospodarki, należy do
niego i premiera. – Uzgodnimy
szczegóły z szefem Platformy
– mówi Piechociński.

W takim przebiegu zdarzeń
zagrożenie widzi prof. Kik.

– Piechociński jest dobrym
obserwatorem.Wie,żejeśliobej-
mie tekę ministra gospodarki,
partia może wymknąć mu się
spodkontroli, takjakstałosięto
pod przywództwem Pawlaka.
Alewie,żeniemożesprzeciwiać
sięTuskowi,więczostaniemini-
strem – mówi Kik. Dodaje, że je-
śliPiechocińskibędziesprawnie
działałwpartii,tozmiananasta-
nowisku szefa PSL spowoduje
wzmocnienie w koalicji.

– Im silniejsi będą ludowcy,
tym silniejsza będzie pozycja
Platformy,asłabszaPiS–ocenia.

Janusz Piechociński do rządu
CzyszefPolskiegoStronnictwaLudowegoobejmieresortgospodarki?TegochcepremierDonaldTusk

JoannaMiziołek

RadaNaczelnaPSLzdecydowała: Piechociński do rządu
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