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Liderzyinnowacji Emigranciprzesyłająmiliardynaświęta
Anna Nagel

Poznaliśmy już firmy i organizacje,regionalnychlaureatówwpiątej już edycji konkursu „Krajowi
LiderzyInnowacjiiRozwoju”,organizowanegoprzezFundacjęInnowacjiiRozwoju.Ichlistępublikujemyobok–trzymamykciuki,
byjaknajwięcejspośródnichzostało ogólnopolskimi laureatami
konkursu.Ostatecznewynikipoznamy już w styczniu na uroczystejgaliwWarszawie.
Konkurs cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem –
w poprzednich jego edycjach
wpłynęłoponad2,5tys.zgłoszeń

od firm, gmin czy organizacji.
Skąd takie zainteresowanie tematyką innowacji? Krzysztof
Duchnowski,prezesFundacjiInnowacjiiRozwoju,podkreśla,że
firmycorazczęściejsięgająpoinnowacje, aby zdobyć przewagę
konkurencyjną i utrzymać się
na rynku.
Projekty takie, jak konkurs
„KrajowiLiderzyInnowacjiiRozwoju”pomagająnagłośnićsukces
tych, którym się udało. Dzięki
temulaureacikonkursuiichprojekty mogą odnieść sukces marketingowy a także stać się źródłem inspiracji dla kolejnych
uczestników.

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012 – wyniki regionalne
Firma mikro a Oktawave
a JSC Consulting Jadwiga
Sp. z o. o. Kategoria: Inspirująca
Szatkowska Kategoria:
firma, podkategoria: Firma mała
Innowacyjna firma, podkategoa Spółdzielcza Kasa
ria: Firma mikro a MCX TeleOszczędnościowo-Kredytowa
com Sp. z o. o. S.K.A. KategoKozienice Kategoria: Inspirująca
ria: Innowacyjna firma, podkafirma, podkategoria: Firma
tegoria: Firma mała a AB
średnia a Balton Sp. z o. o.
Industry SA Kategoria:
Kategoria: Inspirująca firma,
Innowacyjna firma, podkategopodkategoria: Firma duża a
ria: Firma średnia a CS-CREANorbsoft Sp. z o. o. Kategoria:
TIVE Solutions Opta-Tech
Dynamicznie rozwijająca się
Andrzej Maciejczyk Kategoria:
firma, podkategoria: Firma mikro
Innowacyjny produkt „Zestaw
a MCX Telecom Sp. z o. o.
do cyfrowej rejestracji raportów
S.K.A. Kategoria: Dynamicznie
z prowadzonych badań”, podkarozwijająca się firma, podkategotegoria: Firma mikro a ISCG
ria: Firma mała a AB Industry
Sp. z o. o. Kategoria:
Innowacyjny produkt „Moneta
S.A Kategoria: Dynamicznie
– platforma emisji propozycji
rozwijająca się firma, podkategoinwestycyjnych”, podkategoria:
ria: Firma średnia a Gmina
Firma mała a Softex Data S.A.
Lesznowola Kategoria:
Kategoria: Innowacyjny produkt
Innowacyjna gmina, podkatego„Cyberoam UTM”, podkategoria: ria: Gmina wiejska a Gmina
Firma średnia a Bumar
Szydłowiec Kategoria:
Żołnierz S.A. Kategoria:
Innowacyjna gmina, podkategoInnowacyjny produkt „Optoeria: Gmina wiejsko-miejska a
lektroniczny system wykrywGmina Miasto Płońsk Kategoczo-gaśniczy dla wozów
ria: Innowacyjna gmina, podkatebojowych i transporterów opangoria: Gmina miejska a Urząd
cerzonych „STOPFIRE””, podkaGminy Mrozy Kategoria:
tegoria: Firma duża a TR STUInnowacyjny projekt unijny
DIOS Tomasz Rogula Katego– gminy „Remont kolejki
ria: Innowacyjna usługa „Interatramwaju konnego Mrozy
ktywna wyszukiwarka – baza
– „Sanatorium Rudka”, podkatevoicowa”, podkategoria: Firma
goria: Gmina wiejska a Fedemikro a Instytut Mechaniki
racja Stowarzyszeń NaukowoPrecyzyjnej Kategoria:
-Technicznych Naczelna OrgaInnowacyjna usługa „Obróbka
nizacja Techniczna Kategoria:
cieplna stentów kardioloInnowacyjna organizacja, podkagicznych oraz metody kontroli”,
tegoria: Organizacja Stowarzypodkategoria: Firma średnia a
szenie a Instytut Łączności
Oktawave Sp. z o. o. Kategoria:
– Państwowy Instytut BadawInnowacyjny projekt unijny
czy Kategoria: Innowacyjny pro– firmy „Stworzenie platformy
jekt unijny – organizacje „Nowa
do zarządzania systemami
generacja urządzenia do kontroli
chmur obliczeniowych”, podkabaterii VRLA telekomunikacyjtegoria: Firma mała a GEOnych systemów zasilających”,
SYSTEM Sp. z o. o. Kategoria:
podkategoria: Organizacja – Inne
Inspirująca firma, podkategoria:
podmioty
Organizator konkursu

Mecenas Konkursu

Partnerzy

a Partnerzy i patroni konkursu: Organizator: Fundacja Innowacji i
Rozwoju. Mecenas Konkursu: Orange. Partnerzy Technologiczni: Intel
Technology Poland, Sony Mobile Communications. Partner
Merytoryczny: Dom Inwestycyjny Investors. Partner Wspierający: BIG
InfoMonitor. Patroni to m.in: Biuro Komisji Europejskiej, Giełda Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy RP.

Joanna Pieńczykowska

Ponad 2 miliony emigrantów
przesyłaroczniedoPolskiponad
17 mld zł. Znaczna część tych
pieniędzy spływa właśnie
wokresieświątBożegoNarodzenia. Na myśl o emigrantach zacierająręcenietylkofirmytransferujące pieniądze, ale również
handlowcy i przewoźnicy.
Według Głównego Urzędu
Statystycznegonaemigracjiczasowej przebywa ponad dwa miliony Polaków zameldowanych
nastałewnaszymkraju.Najwięcej w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii. – Z tego ponad
1,56mlnjestzagranicąponad12
REKLAMA

miesięcy i więcej – wynika z Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011. Zdecydowana większość z nich to
emigracja zarobkowa, która
znacznączęśćzaoszczędzonych
pieniędzy transferuje do kraju.
Jak wynika z danych NBP, tylko
wubiegłymrokuemigranciprzesłalidoojczyznyponad17 mldzł,
które zasiliły budżety polskich
rodzinirodzimągospodarkę.
Dla firm takich jak MoneyGram czy Western Union, które
specjalizują się w szybkich przekazach, święta to okres żniw.
NaprzykładMoneyGramszczyci
się, że przesłane pieniądze adresat odbierze już po około 10 mi-

nutach,amożetozrobićwponad
7,5tysiącawspółpracującychplacóweknatereniecałejPolski.
– Przed świętami ma miejsce
wzmożonaliczbętransferówgotówkowych–mówiDavidBiolik,
CountryManagerfirmyMoneyGramwPolsce,któraspecjalizuje
się w szybkich przekazach pieniężnych. – W zeszłym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost
transakcjiprzedBożymNarodzeniem.Wszystkieosobykorzystające z naszych usług zachęcam
przy okazji do wzięcia udziału
w konkursie z nagrodami pieniężnymi, którego szczegóły
można znaleźć nanaszej stronie
internetowej–dodajeBiolik.

Część emigrantów osobiście
przyjedzie na święta do ojczyzny,byspędzićBożeNarodzenie
wrodzinnymgronie.Korzystają
ztegolinielotnicze,autobusowe
i inni przewoźnicy. Znaczna
część z nich właśnie w okresie
świątpodnosiznaczącocenybiletów, np. w jednej z linii bilet
z Londynu do Warszawy na 24
grudnia kosztuje 130–140 funtów,analotkilkadnipóźniejjuż
tylko 40–50 funtów. Na emigrantówliczątakżerodzimihandlowcy, bo znaczna część emigrantów robi zakupy w Polsce
i przy okazji zostawia sporą sumę w polskich sklepach i punktach usługowych.
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