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Białystok walczy o ESK Wczoraj minister kultury Bogdan Zdrojewski ogłosił oficjalną listę 11 miast kandydujących do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Są wśród nich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin,
Warszawa i Wrocław. Wniosek stolicy Podlasia liczy 108 stron. Krótką listę miast zakwalifikowanych do drugiego etapu poznamy 13
października.

Didżeje zakręcą Białymstokiem
Na festiwalu Up To Date  Muzyka elektroniczna, hip-hop, techno, zawody rowerowe, pokazy graffiti, wystawa.
25 września magazyn przy ulicy Węglowej będzie tętnił alternatywną kulturą.
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O

d pewnego czasu czuliśmy
potrzebę zorganizowania
czegoś nowego, świeżego, co
zaprezentuje szeroko rozumianą kulturę niszową w naszym mieście. Brakowało tu imprezy alternatywnej –
mówi Jędrzej Dondziło, znany także
jako dj Dtekk. – Ten festiwal ma rozwijać i promować Białystok, jako
miejsce, gdzie działają niezwykle
zdolni ludzie.
Białystok Up To Date Festival organizuje Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, Estern Borderline
Massive oraz Audiosfera.net. Jego finał
odbędzie się 25 września w dawnym
kompleksie wojskowym przy ul. Węglowej.
– Będą trzy sceny: hip-hopowa,
z muzyką techno i elektroniczną – zapowiada Jędrzej Dondziło. – Nasz festiwal to nie tylko muzyka, ale także
inne dziedziny sztuki.
Na ścianach jednego z magazynów
wojskowych powstaje malowidło
przedstawiające przedwojenny Białystok, które zestawione będzie ze zdję-

ciami. Wystawę tworzą uczniowie liceum plastycznego w Supraślu.
Na ten dzień zaplanowano także
ogólnopolskie zakończenie sezonu
rowerowego. W skateparku Garaż odbędą się otwarte dla wszystkich zawody na specjalnych hopkach. Tam
zagrają także zespoły rockowo-punkowe.
W ramach Białystok Up To Date
Festival od marca organizowane były różne wydarzenia. Wśród nich imprezy w klubie Metro, Herkulesy,
w kawiarni Kopiluwak, darmowe
warsztaty didżejskie przy ul. Węglowej, słuchowiska chilloutowoambientowe w ogródku pubu Antidotum czy zorganizowany na Plantach projekt Ambient Park.
– Festiwal to nasz autorski projekt,
oddolna
inicjatywa
młodych
białostoczan – mówi Jędrzej Dondziło.
– Chcemy żeby ta impreza prezentowała niezwykle bogate życie kulturalne naszego miasta i oddawała jego
specyficzny charakter.
Bilety na imprezę w cenie 20 zł
w przedsprzedaży, 30 zł w dniu imprezy dostępne są w sklepach Empik
i za pośrednictwem sieci Ticket Pro.

Podczas finału festiwalu wystąpią polscy artyści, m.in. Abradab, duet Pezet i Małolat, czy dj Auricom (na zdjęciu), a także goście
spoza kraju. Wśród nich pochodzący z Finlandii Tes La Rok czy Sunchase z Ukrainy.
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PROMOCJA  Konkurs promuje rozwojowe rozwiązania w przedsiębiorstwach, gminach, stowarzyszeniach oraz fundacjach

Warto postawić na przedsięwzięcia i projekty innowacyjne
W

szyscy zainteresowani udziałem w III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju –
2010, mogą się zgłaszać do końca
września. Wystarczy wypełnić ankietę i przesłać ją do Biura Fundacji Innowacji i Rozwoju. Celem konkursu
jest promocja przedsięwzięć i projektów innowacyjnych i rozwojowych
w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego.
Innowacja może dotyczyć różnych
sfer działalności. Warto zauważyć, że
nawet najmniejsze firmy wprowadzają istotne zmiany w swojej ofercie,
metodach produkcji czy organizacji,
dzięki którym stają się bardziej konkurencyjne, a ich klienci otrzymują

nowe i ulepszone produkty oraz rozwiązania.
Wprowadzenie przez mikroprzedsiębiorcę produktów lub usług, których
nie było do tej pory na lokalnym rynku będzie ważne zarówno dla samej firmy, jej odbiorców, jak i dla rozwoju całego rynku lokalnego.
– Idea innowacji zakłada tworzenie
czegoś nowego – od pomysłu, przez
jego wdrożenie i osiągnięcie wymiernych rezultatów – wyjaśnia Tomasz
Kierzkowski, dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej w Centrali Banku Pekao SA, który jest Mecenasem tegorocznej III edycji konkursu.
Niestety, nie zawsze upowszechnianie wiedzy o innowacji jest łatwe,

zwłaszcza dla firm i organizacji działających na rynkach lokalnych, nie mających takiej siły przebicia i możliwości finansowych, jak rynkowi potentaci.
Właśnie chęć wsparcia istniejących
na rynku mniejszych, ale często bardzo innowacyjnych podmiotów była
jednym z bodźców do zorganizowania konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Projekt jest znakomitą szansą na rozpowszechnienie
wiedzy o innowacjach wprowadzanych w firmach, a także pozwala zaprezentować się nawet najmniejszym
jednostkom na ogólnopolskim forum. Konkurs promuje innowacyjne
i rozwojowe rozwiązania oraz projekty w przedsiębiorstwach, gminach,

stowarzyszeniach, a także w fundacjach i innych podmiotach.
Wyróżnienie w konkursie ma charakter prestiżowy i jest okazją do promocji wprowadzonych przez uczestnika rozwiązań oraz projektów zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Dla zwycięzców edycji ogólnopolskiej, oprócz pamiątkowego dyplomu
i statuetki, przewidziane są nagrody
rzeczowe. Podmioty biorące udział
w konkursie mogą zaprezentować całość innowacyjnych rozwiązań w swojej firmie, gminie lub organizacji i uzyskać tytuł w jednej z kategorii, np.: „Innowacyjna firma”, „Innowacyjna Gmina” lub „Innowacyjna Organizacja”.
Uczestnicy mogą również pokazać
swoje innowacyjne usługi lub produkty i uzyskać tytuł w kategorii „Innowacyjny produkt” lub „Innowacyjna usługa”. Także jednostki korzystające z dotacji unijnych mogą promować swoje
działania, przewidziano dla nich kategorię „Innowacyjny projekt unijny”.


Przedsiębiorcy mogą brać udział
także w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma” i pochwalić się dynamicznym rozwojem, uzyskanym
pomimo spowolnienia gospodarczego.
– Jakość oraz wielowątkowość zgłoszeń otrzymanych w poprzednich
edycjach konkursu, obejmujących zarówno innowacje o charakterze lokalnym i branżowym, jak również wprowadzanie bardziej zaawansowanych
rozwiązań jest dowodem, że przyjęte
założenia konkursu są zrozumiałe
i akceptowane przez uczestników –
twierdzi Krzysztof Duchnowski, prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju, organizatora konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie zainteresowany podmiot powinien wypełnić ankietę konkursową zamieszczoną wraz z regulaminem konkursu na stronie internetowej www.
liderzyinnowacji.pl, a następnie
przesłać ją do 30 września do Biura Fundacji Innowacji i Rozwoju.

Patroni konkursu

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, Marszałka Województwa Podlaskiego.

