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Fot. Archiwum

W Operze Wrocławskiej wręczono wczoraj dziesięć statuetek
zwycięzcom tegorocznej nagrody gospodarczej Dolnośląski Gryf.
Otrzymało je dziewięć firm i – w kategorii Osobowość Dolnego Śląska
– minister kultury Bogdan Zdrojewski. Europejskie Centrum
Odszkodowań z centralą w Legnicy, znalazło się w trójce
przedsiębiorstw nominowanych do nagrody za szczególne osiągnięcia
w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska.
Firma Europejskie Centrum Odszkodowań została nominowana do
ścisłego finału przez kapitułę konkursu „Nagroda Gospodarcza –
Dolnośląski Gryf”, organizowanego po raz ósmy przez Zachodnią Izbę
Gospodarczą.

- Jestem bardzo dumny z tej nominacji. Chociaż działamy już w
czterech krajach – Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech – cały
czas czujemy się bardzo związani z Dolnym Śląskiem. To tu powstało
Europejskie Centrum Odszkodowań a w Legnicy znajduje się centrala
naszej firmy - mówi Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu
Europejskiego Centrum Odszkodowań.
A kto,oprócz B. Zdrojewskiego, zdobył tegoroczne Gryfy?
* KGHM METRACO za szczególne osiągnięcia w rozwoju
przedsiębiorstwa średniego i dużego
* Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu za szczególne
osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska
* VEGANET za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa,
zatrudniajcego od 10 do 50 osób
* LEDIKO Walendowski i Wilanowski za najbardziej dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 9 osób
* Gospodarstwo Rolne "Lubków" Jza szczególne osiągnięcia w
działalności rolniczej
* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu za szczególne
osiągnięcia w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw
* Ansee Consulting za najlepsze osiągnięcia w przedsiębiorczości
akademickiej

Czytających: 74

Niezalogowany

* Gmina Radwanice za szczególną efektywność w pozyskiwaniu
unijnych funduszy
* Gmina Twardogóra za najlepszy samorządowy program rozwoju
gospodarczego.
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