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Kolejna edycja konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji - 2009”
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, banków spółdzielczych, organizacji pozarządowych
oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego, w ramach konkursu, jest wprowadzenie
nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy, podmioty, gminy
prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach
konkursu.
Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu
ogólnopolskim i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
●
●
●

●

●

Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne
organizacje/podmioty (niewymienione w pozostałych grupach),
Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury,
sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym
i rozwojowym,
Grupa 5 – banki spółdzielcze (bank mikro, mały, średni).

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt,
Innowacyjna Usługa, Innowacyjna Gmina, Innowacyjny Bank Spółdzielczy, Innowacyjna Organizacja,
Innowacyjny Projekt.
Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką
kurierską do dnia 09.11.2009 r.
Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl
oraz w Biurze Konkursu po adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl
Więcej informacji na stronie: www.liderzyinnowacji.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4569.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
Informacje dnia: Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja
pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za
badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka
przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty
Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w
laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony
Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami
EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o
jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus

Partnerzy

