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Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
Już po raz kolejny odbywa się konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Zgłoszenia
do tegorocznej edycji można nadsyłać do 15 października 2012 r.
Rosnąca popularność tego konkursu wynika m.in. z faktu, że mogą w nim uczestniczyć nie tylko

firmy. Również w otoczeniu gmin czy organizacji znajdują się jednostki chcące wdrażać przełomowe
rozwiązania i działające z myślą o usprawnieniu swojej działalności. Czasami, jak się okazuje, nawet
mała zmiana może przynieść doskonałe efekty w postaci oszczędności czy zwiększenia dochodów.
Organizatorzy konkursu wyrażają opinię, że o innowacjach mówi się zbyt mało, a przeciętny Polak
zbyt często nie zdaje sobie sprawy z korzyści płynących z unowocześniania działalności gospodarczej.
Nowoczesne technologie komunikacyjne, informacyjne, działania na rzecz wspierania badań
i rozwoju, urozmaicanie oferty produktowej i usługowej - to wszystko może przyczynić się do
zwiększenia konkurencyjności i przeciwdziałania kryzysowi.
Konkurs tradycyjnie składa się z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz edycji
ogólnopolskiej, której wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2013 r. Więcej informacji na temat
konkursu można znaleźć na stronie internetowej konkursu - dostępnej pod adresem
www.liderzyinnowacji.pl.
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19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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