Lista laureatów i nominowanych w konkursie
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na 2017 r.

1. Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu
laureat:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o. – Opoczno
(wiodący polski producent płytek ceramicznych)

nominowani:

Cementownia Warta SA - Trębaczew
(produkcja klinkieru portlandzkiego, wytwarzanie cementu)
Polfarmex SA – Kutno
(firma farmaceutyczna - produkcja leków generycznych na receptę
stosowanych w pulmonologii, kardiologii, gastrologii, diabetologii, neurologii
i ginekologii)
Infosys BPO Poland Sp. z o. o. – Łódź
(wiodący dostawca usług outsourcingowych, konsultingowych i
technologicznych)

2. Mikro i małe przedsiębiorstwo
laureat:

Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze Ekobudowa Sp. z o. o. – Bełchatów
(firma budowlana)

nominowani:

Schrag Polska Sp. z o. o. – Konstantynów Łódzki
(specjalista w dziedzinie kształtowników giętych na zimno dla budownictwa
przemysłowego w Europie)
Pan tu nie stał Justyna Burzyńska-Lebiedowicz – Stare Skoszewy
(producent odzieży oraz artykułów dla domu, akcesoriów i książek)
SUM Poland sp. z o.o. – Łódź
(producent specjalistycznych pokrowców termoizolacyjnych)
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3. Gospodarstwo rolne
laureat:

Gospodarstwo rolne - Hodowla bydła Michał Żurawski
Chwalęcice, gm. Goszczanów
(hodowla bydła mlecznego)

nominowani:

Gospodarstwo rolne Katarzyna i Bogdan Łuczyńscy – Wdowin, gm. Drużbice
(hodowla trzody chlewnej)
Gospodarstwo Ekologiczne "Mrowisko" Monika Mrowińska – Łopatki, gm.
Łask
(uprawy wczesnych warzyw: nowalijek, cebuli i pomidorów)
Gospodarstwo sadownicze Grażyna i Jan Rokiccy – Biała Rawska
(gospodarstwo sadownicze, głownie jabłoń)

4. Innowacyjność
laureat:

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki
Łódzkiej – Łódź
(zgłoszona innowacyjność – innowacyjna technologia dzianych implantów
medycznych i opatrunków)

nominowani:

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. – Łódź
(zgłoszona innowacyjność – tnk – Schowek na duszę. Narzędzie do migracji
systemów)
Hart-Tech Sp. z o. o. – Łódź
(zgłoszona innowacyjność – wielozadaniowe, inteligentne centrum
modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami
high-tech)
Lumileds Poland SA – Pabianice
(zgłoszona innowacyjność – żarówka Philips Racing Vision + 150 % więcej
światła)

Nagroda Specjalna Wojewody Łódzkiego na rok 2017
Korona Candles SA – Wieluń
(największy w Europie i jeden z największych na świecie producent świec
zapachowych)
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