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wiadomości na gorąco

Jeszcze tylko dwa tygodnie głosowania i
wszystko będzie jasne. Dowiemy się, kto
zgarnie nagrody w plebiscycie na Najsympatyczniejszą Pierwszą Klasę.
Dla naszych laureatów mamy jeszcze
jedną niespodziankę – finałowe spotkanie
w Rzeszowie. Ale o szczegółach napiszemy
jutro.
Przypominamy, że w tej edycji plebiscytu rywalizuje 321 klas. Rozgrywka toczy się
równolegle i niezależnie od siebie w pięciu
terytorialnie podzielonych grupach. Na
nagrody mogą liczyć po trzy klasy z każdej
grupy, które uzbierają najwięcej głosów.
Na zwycięzców czeka pobyt w Parku
Wodnym w Krakowie. Do wygrania jest także wizyta w Parku Miniatur w Inwałdzie i zabawa w Parku Linowym „Czarcia Góra” w
Hoczwi.

Jak głosować
Każdej klasie został przyporządkowany
kod (np. klasa.a.1), który trzeba wpisać w
treść wiadomości SMS i wysłać na numer
71466. Kody przypisane do klas można znaleźć w internecie na www.nowiny24.pl/pierwszaki i tam też na bieżąco można śledzić aktualny przebieg rywalizacji.
Głosowanie trwa do 8 grudnia do północy.
Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w Nowinach 10 grudnia.

LIDERZY RANKINGU
Pierwszaki A
1. Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie, kl. I b – 364 głosy
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach, kl. I – 300 głosów
3. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie, kl. I a – 259 głosów
Pierwszaki B
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach, kl. I a – 411 głosów
2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach, kl. I b – 354 głosy
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ropczycach, kl. I – 274 głosy
Pierwszaki C
1. Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych, kl. I b – 434
głosy
1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie, kl. I a – 434 głosów
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie, kl. I a – 405 głosy
Pierwszaki D
1. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu, kl. I d - 342 głosy
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, kl. I c – 325 głosów
3. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu, kl. I e – 298 głosów
Pierwszaki E
1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, kl. I c – 250 głosów
2. Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli, kl. I c - 237 głosów
3. Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli, kl. I b – 236 głosów
Wyniki z wczoraj z godz. 13.45
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GŁÓWNA NAGRODA w ple
- Park Wodny w Krakowiebiscycie na Najsympatyczniejszą Pierwszą Klasę
SPONSORZY

PATRONAT

Koszt jednego SMS-a to 1,22 zł (z VAT)*
* Wysyłając SMS-a w konkursie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o., jako ich administratora w celu przeprowadzenia konkursu oraz do celów promocji i reklamy produktów i usług administratora oraz
przez Pro Media Sp. z o.o. jak również podmiotów z nimi współpracujących. Oświadczasz też, że zostałeś poinformowany o przysługującym Ci prawie dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania, jak również o dobrowolności podania danych.

Masz pytania?
Zadzwoń
Tel. 17 867-22-79
lub 17 867-22-44
PARTNERZY

Aktualny ranking na www.nowiny24.pl/pierwszaki

REKLAMA

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie wyników w Rzeszowie

egionalnych liderów innoR
wacji i rozwoju z województwa podkarpackiego poznamy na seminarium z cyklu
„Innowacje bliżej nas”, które
odbędzie się w Rzeszowie
30.11.2010 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkar-

packiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
W tegorocznej edycji zgłoszenia mogły nadsyłać zarówno
przedsiębiorstwa, gminy, jak
również organizacje i inne
podmioty.
Konkurs od pierwszej edycji
niezmiennie cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony
uczestników. W tym roku otrzymaliśmy ponad 800 zgłoszeń
wysłanych przez firmy, gminy i
organizacje.
Seminarium skierowane jest
zarówno do uczestników konkursu, jak i do podmiotów zainteresowanych tematyką innowacji i
rozwoju. W trakcie seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dodatkowo wśród
wszystkich uczestników seminarium zostaną rozlosowane
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłasza konkurs zamknięty nr 21/POKL/8.2.1/2010
na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Rejestracja na seminarium na
stronie internetowej
www.liderzyinnowacji.pl/seminaria_2010.html.

Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

będzie można uzyskać informacje dotyczące sposobu korzystania z dotacji unijnych oraz innych
programów pomocowych, które
pozwolą sfinansować innowacyjne projekty i rozwiązania.

CZY TAJ W STREFIE BIZNESU

Jak najłatwiej kupić nowy samochód
Leasing, czyli dzierżawa jest
jedną z możliwości sfinansowania nowego samochodu dla
firm i przedsiębiorstw. Nowy
samochód można już mieć za
1 procent jego wartości.
Pamiętaj jednak, że z samo-

chodów w leasingu mogą korzystać jedynie firmy. Osoby prywatne tej możliwości nie mają.
Pamiętaj, że biorąc auto w leasing, nie stajesz się jego właścicielem, a jedynie jego użytkownikiem. Właścicielem jest firma,
która nam je wyleasingowała.

To ona też odpowiedzialna jest
za jego rejestrację i ubezpieczenie. Jednak po leasingu można
samochód wykupić. Decydując
się na leasing, zwróć uwagę, jaki jest wymagany wkład własny.
To pierwsza opłata, na którą
musisz się przygotować.

Bieszczady, Rzeszów, powódź i PIS
- z tym internautom kojarzy się Podkarpacie
Co siódmy internauta nie ma
żadnych skojarzeń z Podkarpaciem. Główne skojarzenie z
regionem to góry. W następnej kolejności: Bieszczady,
Rzeszów, powódź i PIS.

Większość internautów (87
proc.) ma skojarzenia z Podkarpaciem. Co siódmej ankietowanej osobie (13 proc.) region nie kojarzy się z niczym.
Co trzecia ankietowana osoba

(33 proc.) kojarzy Podkarpacie
ogólnie z górami. Respondenci wymieniają również specyficzne pasma górskie, 13 proc.
podało Bieszczady.

si

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
1. staże i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
uczelni – w przedsiębiorstwach
2. tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu
3. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu
działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out)
4. szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest
kwota 28.694.878,93 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery
tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 93/100) pochodząca z Europejskiego Funduszu
Społecznego, i budżetu państwa.
Wnioski orminach: od 25.11.2010r. do 30.12.2010r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1
jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:
Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31
Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4
Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7
Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.
O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone
w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, o godz. 10.00.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział
Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział
Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.
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Został zakończony nabór
zgłoszeń do III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Ideą
organizowanego od 2007 roku
projektu jest wspieranie i
promowanie działań o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Ogłoszenie prasowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

