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REKLAMA

Zo stał za koń czo ny na bór
zgło szeń do III edy cji kon -
kur su „Kra jo wi Li de rzy In -
no wa cji i Roz wo ju”. Ideą
or ga ni zo wa ne go od 2007 ro ku
pro jek tu jest wspie ra nie i
pro mo wa nie dzia łań o cha -
rak te rze in no wa cyj nym i roz -
wo jo wym.

Re gio nal nych li de rów in no -
wa cji i roz wo ju z wo je -

wódz twa pod kar pac kie go po -
zna my na se mi na rium z cy klu
„In no wa cje bli żej nas”, któ re
od bę dzie się w Rze szo wie
30.11.2010 w Urzę dzie Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Pod kar -

pac kie go, al. Łu ka sza Cie pliń -
skie go 4.

W te go rocz nej edy cji zgło -
sze nia mo gły nad sy łać za rów no
przed się bior stwa, gmi ny, jak
rów nież or ga ni za cje i in ne
pod mio ty.

Kon kurs od pierw szej edy cji
nie zmien nie cie szy się du żym
za in te re so wa niem ze stro ny
uczest ni ków. W tym ro ku otrzy -
ma li śmy po nad 800 zgło szeń
wy sła nych przez fir my, gmi ny i
or ga ni za cje.

Se mi na rium skie ro wa ne jest
za rów no do uczest ni ków kon kur -
su, jak i do pod mio tów za in te re -
so wa nych te ma ty ką in no wa cji i
roz wo ju. W trak cie se mi na rium

bę dzie moż na uzy skać in for ma -
cje do ty czą ce spo so bu ko rzy sta -
nia z do ta cji unij nych oraz in nych
pro gra mów po mo co wych, któ re
po zwo lą sfi nan so wać in no wa cyj -
ne pro jek ty i roz wią za nia.

Le asing, czy li dzier ża wa jest
jed ną z moż li wo ści sfi nan so -
wa nia no we go sa mo cho du dla
firm i przed się biorstw. No wy
sa mo chód moż na już mieć za
1 pro cent je go war to ści.

Pa mię taj jed nak, że z sa mo -

cho dów w le asin gu mo gą ko rzy -
stać je dy nie fir my. Oso by pry -
wat ne tej moż li wo ści nie ma ją.

Pa mię taj, że bio rąc au to w le -
asing, nie sta jesz się je go wła ści -
cie lem, a je dy nie je go użyt kow -
ni kiem. Wła ści cie lem jest fir ma,
któ ra nam je wy le asin go wa ła.

To ona też od po wie dzial na jest
za je go re je stra cję i ubez pie cze -
nie. Jed nak po le asin gu moż na
sa mo chód wy ku pić. De cy du jąc
się na le asing, zwróć uwa gę, ja -
ki jest wy ma ga ny wkład wła sny.
To pierw sza opła ta, na któ rą
mu sisz się przy go to wać.

Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju

Ogło sze nie wy ni ków w Rze szo wie
Udział w se mi na rium jest bez -
płat ny. Do dat ko wo wśród
wszyst kich uczest ni ków se mi -
na rium zo sta ną roz lo so wa ne
atrak cyj ne na gro dy rze czo we.

Re je stra cja na se mi na rium na
stro nie in ter ne to wej
www.li de rzy in no wa cji.pl/se mi -
na ria_2010.html.

CZY TAJ W STRE FIE BIZ NE SU

Jak naj ła twiej ku pić no wy sa mo chód

Co siód my in ter nau ta nie ma
żad nych sko ja rzeń z Pod kar -
pa ciem. Głów ne sko ja rze nie z
re gio nem to gó ry. W na stęp -
nej ko lej no ści: Biesz cza dy,
Rze szów, po wódź i PIS.

Więk szość in ter nau tów (87
proc.) ma sko ja rze nia z Pod -
kar pa ciem. Co siód mej an kie -
to wa nej oso bie (13 proc.) re -
gion nie ko ja rzy się z ni czym.
Co trze cia an kie to wa na oso ba

(33 proc.) ko ja rzy Pod kar pa cie
ogól nie z gó ra mi. Re spon den -
ci wy mie nia ją rów nież spe cy -
ficz ne pa sma gór skie, 13 proc.
po da ło Biesz cza dy.

si

Biesz cza dy, Rze szów, po wódź i PIS 
- z tym in ter nau tom ko ja rzy się Pod kar pa cie

PA TRO NAT PART NE RZY

SPON SO RZY

Koszt jed ne go SMS -a to 1,22 zł (z VAT)*
* Wy sy ła jąc SMS -a w kon kur sie, wy ra żasz zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo -
wych przez Me dia Re gio nal ne Sp. z o.o., ja ko ich ad mi ni stra to ra w ce lu prze pro wa dze -
nia kon kur su oraz do ce lów pro mo cji i re kla my pro duk tów i usług ad mi ni stra to ra oraz
przez Pro Me dia Sp. z o.o. jak rów nież pod mio tów z ni mi współ pra cu ją cych. Oświad -
czasz też, że zo sta łeś po in for mo wa ny o przy słu gu ją cym Ci pra wie do stę pu do tre ści
swo ich da nych oraz ich po pra wia nia, jak rów nież o do bro wol no ści po da nia da nych. Ak tu al ny ran king na www.no wi ny 24.pl/pierw sza ki

Masz py ta nia? 
Za dzwoń

Tel. 17 867-22-79 
lub 17 867-22-44

Jesz cze tyl ko dwa ty go dnie gło so wa nia i
wszyst ko bę dzie ja sne. Do wie my się, kto
zgar nie na gro dy w ple bi scy cie na Naj -
sym pa tycz niej szą Pierw szą Kla sę.

Dla na szych lau re atów ma my jesz cze
jed ną nie spo dzian kę – fi na ło we spo tka nie
w Rze szo wie. Ale o szcze gó łach na pi sze my
ju tro.

Przy po mi na my, że w tej edy cji ple bi scy -
tu ry wa li zu je 321 klas. Roz gryw ka to czy się
rów no le gle i nie za leż nie od sie bie w pię ciu
te ry to rial nie po dzie lo nych gru pach. Na
na gro dy mo gą li czyć po trzy kla sy z każ dej
gru py, któ re uzbie ra ją naj wię cej gło sów.

Na zwy cięz ców cze ka po byt w Par ku
Wod nym w Kra ko wie. Do wy gra nia jest tak -
że wi zy ta w Par ku Mi nia tur w In wał dzie i za -
ba wa w Par ku Li no wym „Czar cia Gó ra” w
Ho czwi.

Jak gło so wać
Każ dej kla sie zo stał przy po rząd ko wa ny

kod (np. kla sa.a.1), któ ry trze ba wpi sać w
treść wia do mo ści SMS i wy słać na nu mer
71466. Ko dy przy pi sa ne do klas moż na zna -
leźć w in ter ne cie na www.no wi ny 24.pl/pierw -
sza ki i tam też na bie żą co moż na śle dzić ak -
tu al ny prze bieg ry wa li za cji.

Gło so wa nie trwa do 8 grud nia do pół no cy.
Wy ni ki ple bi scy tu zo sta ną opu bli ko wa -

ne w No wi nach 10 grud nia.

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

NASZA AKCJA•BIZNES

GŁÓW NA NA GRO DA w ple bi scy cie na Naj sym pa tycz niej szą Pierw szą Kla sę- Park Wod ny w Kra ko wie

Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Rze szo wie
ogła sza kon kurs za mknię ty nr 21/POKL/8.2.1/2010

na skła da nie wnio sków o do fi nan so wa nie re ali za cji pro jek tów w ra mach

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
Prio ry tet VIII  Re gio nal ne Ka dry Go spo dar ki

Dzia ła nie 8.2 Trans fer wie dzy

Pod dzia ła nie 8.2.1 Wspar cie dla współ pra cy sfe ry na uki i przed się biorstw

Ty py pro jek tów moż li we do re ali za cji w ra mach kon kur su: 
1. sta że i szko le nia prak tycz ne dla: 

- pra cow ni ków przed się biorstw w jed nost kach na uko wych 
- pra cow ni ków na uko wych jed no stek na uko wych oraz pra cow ni ków na uko wych i na uko wo -dy dak tycz nych

uczel ni – w przed się bior stwach 
2. tym cza so we za trud nie nie w MŚP wy so ko wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu 
3. pro mo cja idei przed się bior czo ści aka de mic kiej, w ce lu ko mer cja li za cji wie dzy i umie jęt no ści ze spo łu 

dzia ła ją ce go na uczel ni lub w jed no st ce na uko wej (fir my ty pu spin off lub spin out)
4. szko le nia i do radz two dla pra cow ni ków na uko wych jed no stek na uko wych oraz pra cow ni ków na uko wych 

i na uko wo -dy dak tycz nych uczel ni, dok to ran tów, stu den tów i ab sol wen tów uczel ni za mie rza ją cych roz po -
cząć wła sną dzia łal ność go spo dar czą ty pu spin off lub spin out.

Na re ali za cję pro jek tów wy ło nio nych do re ali za cji w ra mach kon kur su  do stęp na jest 
kwo ta 28.694.878,93 PLN (słow nie: dwa dzie ścia osiem mi lio nów sześć set dzie więć dzie siąt czte ry 

ty sią ce osiem set sie dem dzie siąt osiem zło tych 93/100) po cho dzą ca z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go, i bu dże tu pań stwa.

Wnio ski or mi nach: od 25.11.2010r. do 30.12.2010r. w go dzi nach pra cy Urzę du, od 730 - 1530

w sie dzi bie Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Rze szo wie 

ul. Li sa Ku li 20

35-025 Rze szów,

Kan ce la ria WUP, po kój nr 1

jak rów nież w Od dzia łach Za miej sco wych WUP:

Od dział Za miej sco wy WUP w Kro śnie

ul. Le wa kow skie go 27B
38-400 Kro sno, po kój nr 31
Od dział Za miej sco wy WUP w Prze my ślu

ul. Ka te dral na 5
37-700 Prze myśl, po kój nr 4
Od dział Za miej sco wy WUP w Tar no brze gu

pl. Bar to sza Gło wac kie go 34
39-400 Tar no brzeg, po kój nr 7

De cy du je da ta wpły wu wnio sku do Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Rze szo wie / Od dzia łów Za miej sco -
wych WUP.
O do fi nan so wa nie re ali za cji pro jek tu mo gą wy stę po wać wszyst kie pod mio ty, któ re speł nią kry te ria okre ślo ne
w do ku men ta cji kon kur so wej, z wy łą cze niem pod mio tów okre ślo nych w art. 207 usta wy z dnia 27 sierp nia
2009 r. o fi nan sach pu blicz nych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce do ku men ta cji kon kur so wej moż na uzy skać na spo tka niu in for ma cyj -

nym, któ re od bę dzie się w dniu 7 grud nia 2010 r. w sa li kon fe ren cyj nej Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Rze -
szo wie, ul. Zyg mun tow ska 9a, o godz. 10.00.
Wszyst kich za in te re so wa nych udzia łem w spo tka niu za pra sza my do wy peł nie nia for mu la rza zgło sze nio we go
na stro nie in ter ne to wej www.pokl.wup -rze szow.pl

Do ku men ta cja kon kur so wa jest do stęp na w sie dzi bie Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Rze szo wie, Wy dział
Roz wo ju Kadr Re gio nu, ul. Li sa Ku li 20, 35-025 Rze szów oraz na stro nie in ter ne to wej www.pokl.wup -rze -
szow.pl.
Do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać w sie dzi bie Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Rze szo wie, Wy dział
Roz wo ju Kadr Re gio nu, ul. Li sa Ku li 20, 35-025 Rze szów e -ma il: wup@wup -rze szow.pl.

Ogło sze nie pra so we współ fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
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