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Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami oceny formalnej 

 

 

Lp. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.02-10-0001/16 
Opracowanie prototypu unikatowej wysokowydajnej maszyny produkcyjnej do zakręcania pojemników/ 

butelek o dowolnym/ nietypowym kształcie 

2 RPLD.01.02.02-10-0002/16 Prace B+R nad innowacyjnym systemem termowizyjnej detekcji gazów dla instalacji przemysłowych 

3 RPLD.01.02.02-10-0004/16 
Opracowanie innowacyjnej technologii nowej generacji systemu akumulatorowego Eco B-Pack (Ecological 

Battery Pack System) 

4 RPLD.01.02.02-10-0005/16 
Opracowanie bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej do podawania w wodzie pitnej 

dla kurcząt rzeźnych 

5 RPLD.01.02.02-10-0006/16 

Budowa i badania prototypu stacjonarnego analizatora gazów w obudowie chroniącej przed wnikaniem 
wody, przeznaczonego do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w szerokim zakresie temperatur, 

wykorzystywanego przy monitorowaniu procesów spalania oraz produkcji paliw konwencjonalnych i 
alternatywnych 

6 RPLD.01.02.02-10-0007/16 
Ewaluacja programów rehabilitacji ruchowej wykorzystujących personalizowane środowisko VR pod 

względem parametrów ilościowych T-HI, T-VHI i jakościowych wg skali SSeS 

7 RPLD.01.02.02-10-0009/16 
Zaprojektowanie i wytworzenie zautomatyzowanego układu do prowadzenia testu wapniowego, jako nowego 

produktu oferowanego przez firmę NanoSpaceLab 

8 RPLD.01.02.02-10-0010/16 
Innowacyjne technologie wykorzystania styropianu, w zakresie opracowania znacząco ulepszonych i 

zaawansowanych technologicznie styropianowych materiałów budowlanych, w postaci wentylowanej płyty 
izolacyjno-dociepleniowej oraz izolowanych akustycznie pustaków ściennych 



 

 

9 RPLD.01.02.02-10-0012/16 
Wykorzystanie innowacyjnych tranzystorów SiC oraz zastosowanie chłodzenia cieczowego w aparaturze 

pojazdów komunikacji miejskiej i infrastrukturze obsługowej 

10 RPLD.01.02.02-10-0013/16 
Opracowanie rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby systemu typu 

Marketing Automation zgodnego z koncepcją Omnichannel Marketing 

11 RPLD.01.02.02-10-0015/16 
Opracowanie innowacyjnych mechanizmów wspierających zaangażowanie i motywację użytkowników 

platformy e-learningowej LearnWay 

12 RPLD.01.02.02-10-0016/16 
„ADD-VALUE” Nowy Adserwer oparty na rozszerzonych źródłach danych generujący wartość dodaną w 

biznesie 

13 RPLD.01.02.02-10-0017/16 
WIESIO – Wielowymiarowy Innowacyjny Ekspercki System Informacji o Otoczeniu, wykorzystujący 

technologie zbliżeniowe 

14 RPLD.01.02.02-10-0019/16 
Przeprowadzenie przez Trimen Chemicals S.A. badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie 

opracowania syntezy optycznie czystych aminokwasów metodą asymetrycznego uwodornienia 
aminoakrylanów 

15 RPLD.01.02.02-10-0020/16 
Mobilny, Ekologiczny System Transportowy –MEST innowacyjny system monitorowania stanu zespołu 

jezdnego i nacisku na osie dla naczep samochodów ciężarowych, poprawiający bezpieczeństwo w 
transporcie drogowym 

16 RPLD.01.02.02-10-0022/16 
Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych przez LIW Care Technology celem opracowania systemu 

siedzisk ortopedycznych w szczególności dla dzieci i młodzieży z porażeniami i niedowładami trzy lub 
czterokończynowymi oraz przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych 

17 RPLD.01.02.02-10-0023/16 Rodzina multifunkcyjnych maszyn rolniczych do uprawy uproszczonej 

18 RPLD.01.02.02-10-0026/16 
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania IT z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej (Symulatora VR) do 

wspierania terapii lęków społecznych oraz podnoszenia kompetencji społecznych 

19 RPLD.01.02.02-10-0027/16 Innowacyjny system informatyczny do obsługi małego lotnictwa cywilnego typu CAMO 

20 RPLD.01.02.02-10-0028/16 Badania metod optymalizacji zagadnień VRP 

21 RPLD.01.02.02-10-0029/16 Prace badawczo-rozwojowe nad unikatowym systemem do automatycznej inwentaryzacji środków trwałych 

22 RPLD.01.02.02-10-0030/16 Prace badawczo rozwojowe nad idealnym strojem treningowym dla tancerek 



 

 

23 RPLD.01.02.02-10-0033/16 Opracowanie innowacyjnych leków generycznych przeciw schorzeniom o wysokiej częstości zachorowań 

24 RPLD.01.02.02-10-0035/16 System autonomicznej nawigacji dronów 

25 RPLD.01.02.02-10-0036/16 
Hydrozagadka – przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu 

opracowania nowych materiałów hydrofobizujących, superhydrofobizujących i oleofobizujących powierzchnie 
różnego typu 

26 RPLD.01.02.02-10-0037/16 
Opracowanie nowoczesnego mechanizmu nawigacji w oparciu o innowacyjny algorytm na potrzeby 

zastosowania wirtualnej rzeczywistości (VR) w grach mobilnych 

27 RPLD.01.02.02-10-0039/16 
Badania i prace rozwojowe służące powstaniu udoskonalonego produktu w postaci paliwa stosowanego w 

energetyce – biomasa o optymalnych parametrach spalania 

28 RPLD.01.02.02-10-0042/16 Opracowanie nowej receptury żeli światłoutwardzalnych 

29 RPLD.01.02.02-10-0043/16 
Opracowanie rozwiązania  technologicznego dla suszenia zróżnicowanych strumieni mokrej biomasy – 

prace badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwie Eko - Max 

30 RPLD.01.02.02-10-0044/16 Opracowanie innowacyjnej technologii modelowania oraz automatyzacji konfiguracji infrastruktury ICT 

 
31 

RPLD.01.02.02-10-0049/16 
Opracowanie procesu gięcia parapetów PCV dla okien nietypowych przez firmę P.H.U. ROTA Przemysław 

Taraska 

32 RPLD.01.02.02-10-0052/16 
Stworzenie platformy technologicznej WHC wspierającej realizację zarządzania procesowego w ochronie 

zdrowia 

33 RPLD.01.02.02-10-0054/16 
STERCUS innowacyjna instalacja do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy do 40 kW z 

wykorzystaniem procesu monofermentacji obornika drobiowego 

34 RPLD.01.02.02-10-0055/16 
NeuroformaSM – projekt badawczy mający na celu opracowanie i walidację komputerowego systemu do 
rehabilitacji domowej osób ze stwardnieniem rozsianym, z uwzględnieniem wpływu na funkcję kończyn 

dolnych i tułowia 

35 RPLD.01.02.02-10-0056/16 IKK – Innowacyjne Krzesło Kardiologiczne 

36 RPLD.01.02.02-10-0057/16 Badanie przemysłowe i prace rozwojowe nad inteligentnym systemem kontroli procesów 



 

 

37 RPLD.01.02.02-10-0058/16 
Opracowanie prototypu instalacji wykorzystującej osad ściekowy i osad pofermentacyjny do produkcji środka 

poprawiającego właściwości gleby i nawozu mineralno-organicznego z wykorzystaniem dodatków 
odpadowych stabilizujących skład chemiczny i parametry produktu końcowego 

38 RPLD.01.02.02-10-0059/16 
Stworzenie nowego produktu na bazie badań B+R w zakresie interfejsów kognitywnych wykorzystanych w 

metodyce nauki programowania 

39 RPLD.01.02.02-10-0060/16 
Internet rzeczy – badania nad inteligentnym systemem lokalizacji elementów wyposażenia wewnątrz 

pomieszczeń 

40 RPLD.01.02.02-10-0061/16 
Opracowanie prototypu systemu do optymalizacji transportu kolejowego poprzez inteligentne zastosowanie 

geoinformatyki i systemów nawigacji satelitarnej 

41 RPLD.01.02.02-10-0062/16 
Innowacyjny wieloparametrowy fotometr do badania parametrów chemicznych w rolnictwie i przemyśle wraz 

z kompletem odczynników do analiz gleby i wody 

42 RPLD.01.02.02-10-0065/16 Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania ekstraktu mirakuliny z owoców synsepalu słodkiego 

43 RPLD.01.02.02-10-0067/16 
Opracowanie receptur i technologii produkcji innowacyjnych dermokosmetyków na bazie wody mineralnej ze 

źródeł geotermalnych 

44 RPLD.01.02.02-10-0068/16 
Prace B+R nad opracowaniem nowego produktu w postaci uniwersalnego podwozia ICAN przeznaczonego 

do wózków szklarniowych 

45 RPLD.01.02.02-10-0069/16 
Numeryczny personalizator kodowania zabezpieczającego ochronnego wydruków baz specjalnego 

znaczenia – opracowanie prototypu w wyniku prac B+R 

46 RPLD.01.02.02-10-0070/16 Platforma dydaktyczna do nauki programowania robotów dla dzieci i młodzieży 

47 RPLD.01.02.02-10-0071/16 
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie 

glinkokrzemianów aktywowanych alkaicznie 

48 
 

RPLD.01.02.02-10-0072/16 
Opracowanie receptur i technologii produkcji innowacyjnych przetworów warzywnych na bazie wody 

mineralnej ze źródeł geotermalnych 

49 RPLD.01.02.02-10-0073/16 
Opracowanie modeli analitycznych i prognostycznych oraz algorytmów na potrzeby inteligentnego systemu 

doradztwa giełdowego w zakresie indeksów i kursów akcji 

50 RPLD.01.02.02-10-0074/16 
Ocena przydatności solankowej wody geotermalnej z Uniejowa jako czynnika uzupełniającego terapię 

wybranych przewlekłych chorób układu oddechowego oraz skóry 



 

 

51 RPLD.01.02.02-10-0075/16 
Opracowanie technologii adaptacji przemysłowych technik separacji membranowej na potrzeby sieci 

wodociągowych zaopatrujących odbiorców w wodę pitną z pompami ciśnienia procesowego zasilanymi z 
turbiny wiatrowej (OZE) 

52 RPLD.01.02.02-10-0077/16 
Opracowanie algorytmów i modeli wyceny dla systemu doradztwa finansowego w zakresie jednostek 

funduszy inwestycyjnych (TFI) 

53 
 

RPLD.01.02.02-10-0079/16 
Prace B+R zmierzające do stworzenia nowatorskiego systemu automatyki i zarządzania energią w 

budynkach – REC.BIO. 

54 RPLD.01.02.02-10-0084/16 
Opracowanie ułatwiającej pracę, innowacyjnej metody przetwarzania treści digitalizowanych informacji i 

dokumentów wraz z interfejsem API 

55 RPLD.01.02.02-10-0086/16 
Opracowanie inteligentnych algorytmów przetwarzania informacji nieprecyzyjnej i znajdowania rozwiązań 

Pareto – optymalnych dedykowanych dla systemu iCRM 

56 RPLD.01.02.02-10-0087/16 Platforma sprzętowo programowa jako specjalistyczne narzędzie komunikacji międzyjęzykowej 

57 RPLD.01.02.02-10-0089/16 
Opracowanie innowacyjnego oprogramowania zakresu marketing automation pozwalającego na 

gromadzenie danych pochodzących z różnych źródeł oraz ich inteligentną analizę w czasie rzeczywistym 

58 RPLD.01.02.02-10-0090/16 
Opracowanie metod i modeli geoanalitycznych w celu wykorzystania ich w systemie wizualizującym oraz 

analizującym dane biznesowe 

59 RPLD.01.02.02-10-0091/16 
Prace B+R w Włodar sp. jawna dla wytwarzania zaawansowanych materiałów budowlanych o specjalnych 

właściwościach 

60 RPLD.01.02.02-10-0092/16 
Realizacja prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego prototypu maszyny 

wnioskującej służącej do badania ukrytych postaw i opinii respondentów opartej o detekcję wyrazów 
mimicznych, zmian fal mózgowych i badania ankietowe bez udziału agencji badawczych 

61 RPLD.01.02.02-10-0095/16 
Projekt badawczo-rozwojowy Piotrkowskiego Centrum Zdrowia dotyczący leczenia otyłości metodą 

selektywnej redukcji tkanki tłuszczowej 

62 RPLD.01.02.02-10-0099/16 
Stworzenie metki wyposażonej w układ RFID NFC,  do zastosowań w branży odzieżowej i włókienniczej 

wraz z aplikacją mobilną do jej odczytu 

63 RPLD.01.02.02-10-0104/16 
Opracowanie oprogramowania do tworzenia, edycji i publikowania danych przestrzennych z tematu 

zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z dyrektywą INSPIRE, w modelu SaaS przez przeglądarkę 
internetową 

 

 


