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Kujawsko-pomorskie idzie naprzód
Rozmowa z Maciejem Krużewskim, prezesem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

Co sprzyja innowacyjności przedsiębiorstw?
Przede wszystkim ekosystem, w którym funkcjonują. Tym ekosystemem są biznesowe powiązania, tworzące łańcuch naczyń połączonych, w którym są zarówno przedsiębiorstwa,
jak i ich otoczenie. Są w nim też uczelnie i naukowcy. Ten ekosystem wciąż budujemy, bo
wymaga to zrozumienia przez wszystkie strony
oczekiwań innych uczestników. Uczelnie i naukowcy muszą np. zrozumieć, że dydaktyka
i nauka przez duże „N” dziś już nie wystarczają. Potrzebne jest jeszcze przełożenie ich działalności na biznes. Z drugiej strony przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją, że czasem trzeba
zainwestować w dział badawczy, by móc za
jakiś czas zdywersyfikować swoją działalność.
I to się dzieje. Ten ekosystem ma dla biznesu
tak wielkie znaczenie, bo by efektywnie działać, trzeba mieć nie tylko pomysł, ale i należycie go zrealizować. Trzeba więc pomysł przemienić w projekt, wykonać testy, przygotować
prototyp, sprawdzić czy tworzony produkt lub
usługa może zainteresować potencjalnych odbiorców, poprawić ewentualne błędy, w końcu wyprodukować i wprowadzić swoje dzieło
na rynek. Bez współpracy z innymi firmami
nie da się tego zrobić, bo innowacji nie robi się
dziś w samotności. Trzeba umieć modyfikować swoje plany, a nawet być przygotowanym
na porażkę. Trzeba też liczyć się z czasem, bo

konkurencja może przecież realizować podobny projekt.
Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza małych, widmo wspomnianej ewentualnej porażki jest chyba tym, co zniechęca do inwestowania w innowacje.
Właśnie dlatego skrupulatnie sprawdzamy
pod względem ryzyka wszystkie projekty zgłaszane do konkursów. Badamy, czy to ryzyko
zostało ocenione przez przedsiębiorców, czy
projekt nie został przeskalowany, czy poziom
naszego zaangażowania odpowiada kompetencjom firmy... Robimy to dlatego, że finansujemy nie same badania, a badania, które zakończą się wdrożeniem. Zwracamy uwagę na
ewentualne ryzyko, bo naszym podstawowym
celem nie jest wydatkowanie środków unijnych. Chcemy być elementem systemu innowacji. Ta strategia wsparcia dla firm spotkała
się z uznaniem na ogólnopolskim rynku. Zostaliśmy wyróżnieni w krajowym etapie konkursu Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016, którego organizatorem jest
Ministerstwo Rozwoju.
Agencja stawia na inteligentne specjalizacje. Co kryje się pod tym pojęciem?
Inteligentne specjalizacje to efekt unijnego
pomysłu, by poszczególne regiony i pań-

stwa wyspecjalizowały swoje gospodarki.
W naszym regionie inteligentne specjalizacje oparliśmy na wartościach. Są to: zdrowa
i bezpieczna żywność, zdrowie i turystyka
zdrowotne, zaawansowane materiały i narzędzia, transport i mobilność oraz dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.
Mówiąc o oparciu ich na wartościach, mam
na myśli wartości dodatkowe, płynące ze zrealizowania zaplanowanych przez przedsiębiorców działań. Są też specjalizacje oparte
na technologiach, czyli horyzontalne, wyodrębniliśmy również inne specjalizacje, by móc
wspierać i takie projekty, które nie mieszczą
się wprost w żadnej z wymienionych specjalizacji. Te inne specjalizacje nazwaliśmy
przedsiębiorczym odkrywaniem. Inteligentne specjalizacje oznaczają ścisłe powiązanie
działalności badawczo-rozwojowej i specyfiki
naszego regionu, jego tradycji gospodarczych
i potencjału naukowego.
Przy poprzedniej edycji projektu tłumaczył Pan, że publiczne pieniądze mają być
przyczynkiem do wprowadzania innowacji, a nie celem samym w sobie. O firmach,
które mają je otrzymywać mówił Pan, że
będą się dzięki nim rozwijały i staną się
lokalnymi markami europejskimi i globalnymi. To się już dzieje?
Tak. Trwa kolejny konkurs mający wyłonić
firmy, które uzyskają wsparcie na działania
badawczo-rozwojowe w ramach projektu
„Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher badawczy”, a także konkurs na przygotowanie
wniosku patentowego w ramach modułu
II projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” - Bon
na patent, nie będę więc wymieniać żadnych
firm z nazwy, ale są już przedsiębiorstwa,
które dzięki wsparciu uzyskanemu z KPAI
sprzedają swoje produkty na europejskich,
a nawet światowych rynkach. Są to podmioty
działające w branży opakowań i maszyn pakujących, tworzące aplikacje komputerowe
dla konstrukcji budowlanych, mające ofertę
z zakresu rehabilitacji medycznej czy funkcjonujące na rynku motoryzacyjnym. Firmy,
które przeszły przez nasze sito wprowadzają
z sukcesem swoje projekty na rynek.

Więcej na stronie www.kpai.pl
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Innowacyjne myślenie jest cechą ludzi
odważnych, nieobawiających się wyzwań, którzy zmieniają świat i zawsze
podnoszą się po porażkach. Innowacyjność jako napęd dla gospodarki jest też
jednym z najistotniejszych kierunków
rozwoju województwa. Badania naukowe - zarówno te prowadzone przez
jednostki naukowe, jak i te realizowane
bezpośrednio przez przedsiębiorstwa
- generują oryginalną myśl technologiczną, a tego nam właśnie potrzeba jeśli chcemy wejść na własną, niezależną
i opartą o innowacje ścieżkę wzrostu.
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego co czwartą złotówkę przeznaczyliśmy na wspieranie przedsiębiorczości.
Wśród priorytetów są działania związane właśnie ze wzrostem powiązań między światem nauki i biznesu oraz rozwojem innowacyjności. Środki kierujemy
też między innymi na wspieranie rozwój
działalności firm na zagranicznych rynkach, szkolenia dla pracowników oraz
przygotowanie preferencyjnych pożyczek i kredytów. Część funduszy przekazaliśmy do dyspozycji instytucji otoczenia biznesu, by maksymalnie ułatwić
przedsiębiorcom sięganie po wsparcie.
Jedną z takich instytucji, powołaną
przede wszystkim z myślą o wspieraniu
projektów badawczo-wdrożeniowych
oraz komercjalizacji wyników badań,
jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Spółka, będąca w stu procentach
własnością samorządu województwa,
dysponuje między innymi środkami
w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń.
To granty dla firm na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek
naukowych, realizację własnych badań
przez przedsiębiorstwa oraz opatentowanie wynalazków. Zachęcam do sięgania po to wsparcie.
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Fundusz Badań i Wdrożeń
- VOUCHER BADAWCZY
menedżer projektu
Fundusz Badań i Wdrożeń
- Voucher Badawczy
Projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń
- Voucher Badawczy” ma służyć
zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej firm z naszego
województwa, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od
jednostek naukowych. Uzyskane
wsparcie ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększyć poziom wdrożenia innowacyjnych pomysłów w firmach.
Projekt dedykowany jest małym
i średnim przedsiębiorstwom, których główna siedziba lub oddział
mieści się na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. 3 kwietnia
rusza drugi nabór wniosków do
projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”. Tego
dnia na stronie KPAI zostanie uruchomiony elektroniczny generator
wniosków. Do wniosku dołączona
jest szczegółowa instrukcja, napisana prostym językiem, która
ułatwia jego przygotowanie. Wypełnianiu poszczególnych rubryk
towarzyszą proste podpowiedzi.
Należy w nie wpisać takie informacje, jak tytuł projektu i opis planowanego przedsięwzięcia, wskazać
w jaką inteligentną specjalizację
wpisuje się przedsięwzięcie oraz
opisać pomysł.
„Fundusz Badań i Wdrożeń
- Voucher Badawczy” to szansa dla
małych i średnich przedsiębiorstw,
które zwykle nie mają w swojej
strukturze sekcji badawczo-rozwojowych, na nawiązanie kontaktu
z jednostką badawczą, co może
być początkiem dłuższej współpracy i realizacji innowacyjnych
pomysłów.
Procent dofinansowania o jakie
przedsiębiorcy mogą aplikować
wynosi maks. 80 %, przy czym 20 %
to wkład własny przedsiębiorcy.
Każdy przedsiębiorca może złożyć
trzy wnioski, jednak muszą to być
trzy różne przedsięwzięcia, a nie
trzy części tego samego projektu.
Do udziału w konkursie zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, którzy brali już udział w poprzedniej
edycji, ale i tych, którzy z oferty
„Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy” chcą korzystać
pierwszy raz. Dla nich przygotowaliśmy oddzielny moduł konkursu.

„Fundusz Badań i Wdrożeń
- Voucher Badawczy” to projekt
umożliwiający małym i średnim
przedsiębiorstwom zakup usług
badawczych w jednostkach naukowych. Projekt przyczyni się do
zainicjowania współpracy biznesu
i nauki, zapoczątkowania transferu technologii oraz poskutkuje
wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwach. W skali województwa realizacja tego projektu
zaowocować ma wzmocnieniem
potencjału badań i technologii,
budowaniem lub pogłębianiem
związków między firmami i placówkami naukowymi.

W praktyce celem jest tworzenie lub wzmacnianie powiązań
pomiędzy biznesem a nauką.
Dzięki ułatwianiu i usprawnianiu
tej współpracy przedsiębiorstwa
będą mogły oferować nowe, innowacyjne produkty lub usługi,
a uczelnie obok zwiększenia rozpoznawalności wśród pracodawców mogą poprawić jakość badań
uzupełniając je o aspekty praktyczne.
W konkursie udział brać mogą
małe i średnie przedsiębiorstwa,
których główna siedziba lub oddział mieści się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Fakt ten musi być potwierdzony
wpisem do właściwego rejestru
(KRS lub CEIDG).
Konkurs jest otwarty dla
wszystkich małych i średnich
firm bez względu na to, czy brały
już wcześniej udział w projekcie

„Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”. Każde przedsiębiorstwo może złożyć maksymalnie 3 wnioski, które podlegają
ocenie formalnej i merytorycznej.
Firmy, które pozytywnie przejdą przez konkursowe sito, mają
do wyboru dwie formy wsparcia.
Pierwsza z nich to pomoc de minimis, której maksymalna wysokość w ciągu bieżącego i dwóch
wcześniejszych lat podatkowych
nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro. Druga forma
wsparcia - pomoc publiczna - adresowana jest do tych firm, które
wykorzystały już limit pomocy de
minimis.
Liderem
odpowiedzialnym
za przygotowanie i realizację
projektu jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
w Toruniu. Partnerami projektu są: w Bydgoszczy - „Praco-

Chcesz wiedzieć więcej?

dawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, w Toruniu
- Izba Przemysłowo-Handlowa,
we Włocławku - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Bydgoszczy.

złóż wniosek

dr Agnieszka Ludwiczak

Zdobądź fundusze
na tworzenie
lub wzmacnianie
powiązań pomiędzy
biznesem a nauką.

3-23 kwietnia 2018 r.
nabór

24 kwietnia
- połowa lipca 2018 r.
ocena złożonych wniosków

II połowa lipca 2018 r.
podpisanie umów

20-100 tys. złotych
wartość przedsięwzięć
przyjętych we wniosku

Zajrzyj na stronę
www.kpai.pl lub napisz
na adres vb@kpai.pl
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3 kwietnia 2018 r.

BON NA PATENT
KPAI udziela wsparcia
dla przedsiębiorców
chcących ochronić swoją
własność przemysłową.
W 2016 roku do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej wpłynęło 169 zgłoszeń wynalazków
i 79 zgłoszeń wzorów użytkowych
z województwa kujawsko-pomorskiego. W skali kraju to wynik plasujący nas w połowie stawki. Nieco
gorzej było pod względem liczby
patentów i praw ochronnych udzielonych przez ten Urząd - patentu
udzielono w 2016 roku 105 wynalazkom, a ochronę 29 wzorom
użytkowym, co zapewniło nam
6 miejsce od końca. Na zmianę
tych wyników wpłynąć ma konkurs
BON NA PATENT.
Celem tego konkursu, uruchomionego w ramach „Funduszu
Badań i Wdrożeń”, jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie
naszego województwa poprzez
wsparcie ich w uzyskaniu ochrony
własności przemysłowej. Efektem
tego konkursu ma być więc wzrost
poziomu ochrony wyników prac

badawczo-rozwojowych lub liczby dokonanych zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych oraz
przemysłowych.
Wnioski w konkursie „Funduszu Badań i Wdrożeń” moduł 2.
BON NA PATENT składać mogą
podmioty prowadzące działalność
gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, co
wymaga stosownego potwierdzenia wpisem do rejestru KRS lub CEIDG. Identycznie, jak w przypadku
VOUCHERA BADAWCZEGO, firmy
ubiegające się o to wsparcie muszą
mieć w naszym województwie siedzibę główną lub oddział.
Ze środków uzyskanych z Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”
moduł 2. BON NA PATENT pokryć będzie można koszty związane ze zgłoszeniem swojego
wynalazku, wzoru użytkowego
lub przemysłowego do Urzędu
Patentowego RP lub Europejskiego Urzędu Patentowego, co ma
służyć otoczeniu ich ochroną
przyznawaną przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności
przemysłowej. Dzięki uzyskanym
środkom będzie też można prze-

prowadzić
analizę
czystości
patentowej.
Urząd Patentowy RP udziela
praw wyłącznych do wynalazków
i wzorów. W przypadku wynalazku jest to patent, który przewiduje maksymalny czas ochrony
do 20 lat. Wzór użytkowy objęty
jest prawem ochronnym trwającym do 10 lat, a wzór przemysłowy - prawem z rejestracji, którego maksymalny czas ochrony
to nawet 25 lat.

złóż wniosek
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3-30 kwietnia 2018 r.
nabór

6 miesięcy od dnia
podpisania umowy,
jednak nie później niż
do 28 lutego 2019 r.
realizacja zadania

10-80 tys. złotych
wartość przedsięwzięcia

do 85% wartości
przedsięwzięcia
maksymalna
intensywność pomocy

CZY WIESZ, ŻE...
Patent to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku
przez określony czas, w sposób
zarobkowy (przemysłowy lub
handlowy) na terenie danego
państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ
państwowy, regionalny lub
międzynarodowy.
Patent na wynalazek to prawo
do wyłącznego korzystania
(monopolu) z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy
na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące
kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej
postaci.
Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego
części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę,
fakturę lub materiały wytworu
oraz jego ornamentację.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj na stronę
www.kpai.pl
lub napisz na adres
fbiw@kpai.pl
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Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju
systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP,
prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw”
Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy.
Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

dr Przemysław Osóbka
menedżer projektu
Fundusz Badań i Wdrożeń
- Bon na patent
Własność intelektualna jest dobrem
ponadczasowym, które powinno być
chronione. Bon na patent proponowany przez KPAI ułatwia przedsiębiorcom uzyskanie tej ochrony dla
swoich innowacyjnych projektów,
które stanowią ich własność intelektualną. Zarówno patent, jaki i prawa
ochronne dotyczące wzorów przemysłowych i użytkowych pozwalają
przedsiębiorcom na planowanie
swojej działalności gospodarczej
w okresach ochronnych, a mogą one
wynosić aż do 25 lat.
W czasie spotkań informacyjnych
mieliśmy kontakt z przedsiębiorcami, którzy nie mieli możliwości skorzystania takiej ochrony i ich pomysły lub wzory zostały wykorzystane
przez kogoś innego. Bon na patent,
będący wsparciem na złożenie wniosku patentowego, jest odpowiedzią
na takie zagrożenia.
Wniosek umożliwiający wzięcie
udziału w tym konkursie, tak samo
jak ma to miejsce w przypadku Vouchera Badawczego, dostępny jest
w generatorze wniosków i jest równie szczegółowo i prosto opisany
w instrukcji. Warto zwrócić uwagę
na jedną istotną różnicę - nabór
w projekcie Bon na patent trwa dłużej, bo do 30 kwietnia 2018.
Celem konkursu nie jest uzyskanie patentów, ale złożenie wniosków
patentowych. To ważne rozgraniczenie, bo złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania patentu, a już na
pewno nie można założyć jego uzyskania w z góry określonym czasie.
Przede wszystkim na trzy składane
wnioski przypada średnio jeden patent. Poza tym nie sposób przewidzieć np., jak długo będzie trwało
badanie tzw. czystości patentowej.
Naszym zamysłem jest więc zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych
dokonywanych w Urzędzie Patentowym przez firmy z naszego województwa. Plasujemy się pod tym
względem poniżej średniej krajowej,
tym bardziej zależy nam więc, by zachęcić przedsiębiorców do zadbania
o swoje interesy. Projekt ten przyczyni się jednocześnie do zwiększenia
potencjału regionu. Bon na patent
jest doskonałą kontynuacją innych
działań, które wraz z nami mogą realizować przedsiębiorcy.

4 Fundusz Badań i Wdrożeń
Pożyczka dla
przedsiębiorczych.
Na badania i rozwój

Biuletyn Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

Mój innowacyjny
WYNALAZEK
Przed nami kolejna
edycja konkursu
„Mój innowacyjny
wynalazek”. Do udziału
w nim zapraszamy
dzieci i młodzież.

Pod koniec minionego
roku Kujawsko-Pomorski
Fundusz Pożyczkowy
i Kujawsko-Pomorska
Agencja Innowacji
utworzyły konsorcjum,
oferujące firmom
z naszego województwa
pożyczki na działania
badawczo-rozwojowe.
O pożyczki, nawet do 2 mln zł, mogą
ubiegać się będą mogły małe i średnie
przedsiębiorstwa działające w naszym
województwie, a więc mające tu swoją
siedzibę główną lub oddział. Zgłaszane przedsięwzięcia muszą mieć cha-

Szczegółowe
informacje na temat
sposobu aplikowania
do programu
znaleźć można na
stronie internetowej
KPAI: www.kpai.pl
Można je też uzyskać
kontaktując się
z KPAI lub KPFP:
KPAI h.tomaszewski@kpai.pl,
tel. 690 960 028
KPFP b.kowzan@kpfp.org.pl,
tel. 572 572 028

rakter innowacyjny, zgodny z definicją
zawartą w Regionalnym Programie
Operacyjnym województwa.
Planowane przedsięwzięcia muszą
też być zgodne z programem inteligentnych specjalizacji i zawierać część
badawczą, ale także wdrożeniową.
Pożyczka udzielana będzie na bardzo
dogodnych warunkach, w transzach
z podziałem na część badawczą i wdrożeniową, przy maksymalnym terminie
na wypłatę całkowitej kwoty pożyczkobiorcy wynoszącym do 6 miesięcy
od dnia zawarcia umowy pożyczkowej.
Wydatkowanie uzyskanych środków
przez przedsiębiorstwo musi nastąpić
w ciągu 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Nie ma możliwości
skorzystania z pożyczki tylko na etap
wdrożenia, projekt, by zostać zakwalifikowany do pożyczki, musi obejmować także trzy wcześniejsze poziomy
gotowości technologicznej.
Pożyczka udzielana będzie bez prowizji, na sfinansowanie do 100 procent
inwestycji. Karencja w spłacie rat kapitałowych wynieść może do 36 miesięcy, a okres ich spłaty - maksymalnie
do 96 miesięcy. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami.

O tym, że dzieci i młodzi ludzie
są bardzo pomysłowi i kreatywni,
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Kujawsko-Pomorska Agencja
Innowacji postanowiła już po raz
trzeci ukierunkować ich twórcze
działania - wkrótce ruszy konkurs
„Mój innowacyjny wynalazek”,
adresowany do dzieci od lat 6
i młodzieży, do 20 roku życia.
Celem konkursu jest promocja
kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie ich nauką
i techniką oraz doskonaleniem
własnych umiejętności technicznych, zachęcenie do aktywności
na tym polu, wzbudzenie zainteresowania wynalazczością.
Już pierwsza edycja konkursu
z 2015 roku, udowodniła, że nasze
dzieciaki i młodzież mają na tym
polu wiele do powiedzenia. Że
tkwi w nich potencjał, który należy uaktywniać i rozwijać. Wpłynęło nań aż 147 prac z całego województwa.
Stąd zrodził się pomysł na powtórzenie tego konkursu. W jego
ubiegłorocznej edycji również
wystartowało bardzo wiele dzieci
i młodzieży. Nagrody przyznano

w kategorii szkoły podstawowe
klasy I-III, szkoły podstawowe
klasy IV-VI i szkoły gimnazjalne.
Przyznano też wyróżnienia w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
oraz nagrody specjalne Marszałka Województwa, Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Fundacji
Zaawansowanych
Technologii,
Wojskowych Zakładów Lotniczych
nr 2 w Bydgoszczy i Nowości. Nagrodę specjalną za najlepszą pracę
w ramach konkursu otrzymał Maciej Zwierzyński, z klasy IV Szkoły
Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy
za model mechanicznego ramienia o napędzie hydraulicznym.
Niedługo wystartuje kolejna
edycja konkursu „Mój innowacyjny wynalazek”. Jak i poprzednio
KPAI liczy na to, że przedsięwzięcie to zmobilizuje nie tylko dzieci
i młodzież do realizacji swoich
pomysłów, ale także dorosłych, by
zarażali dzieci pasją do nauki.

Artur Di Tur
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0,93 %
oprocentowanie pożyczki
dla małych i średnich
przedsiębiorstw
korzystających z pomocy
de minimis: 50 procent
stopy bazowej UE

2,45-2,85 %
oprocentowanie pożyczki
dla małych i średnich
przedsiębiorstw
nie korzystających
z pomocy de minimis
Metalowy psychoterapoeuta

Więcej na stronie www.kpai.pl
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