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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.02.03.01-10-0001/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej 

Gałasiewicz Spółka komandytowa 

2 RPLD.02.03.01-10-0002/16 Wprowadzenie na rynek przez firmę FASPOL Sp. z o.o. innowacyjnego zbiornika procesowego 

3 RPLD.02.03.01-10-0003/16 Zwiększenie oferty przedsiębiorstwa HIGIENIX poprzez inwestycję w nowe technologie 

4 RPLD.02.03.01-10-0004/16 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi z zakresu leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 

5 RPLD.02.03.01-10-0005/16 Wdrożenie E-platformy do zarządzania rozwojem pracowników 

6 RPLD.02.03.01-10-0006/16 
Samodzielne stanowisko produkcyjne- drogą do unowocześnienia procesu produkcyjnego w firmie 

TOMPLAST  

7 RPLD.02.03.01-10-0007/16 
Zakup sprzętu pomiarowego i wdrożenie metod badań środowiska zgodnych z nowymi wymaganiami 

prawnymi w zakresie pomiaru poziomu metali w środowisku pracy i wolnej krystalicznej krzemionki 

8 RPLD.02.03.01-10-0008/16 
Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w DANKAR Sp. J. poprzez zakup linii technologicznej do 

produkcji okien PCV 

9 RPLD.02.03.01-10-0009/16 Świat koronek 



 

 

10 RPLD.02.03.01-10-0010/16 Dywersyfikacja usług zakładu poprzez wdrożenie prac B+R i rozszerzenie oferty o nowe usługi 

11 RPLD.02.03.01-10-0011/16 Innowacyjne usługi w CARE DENTAL CLINIC 

12 RPLD.02.03.01-10-0012/16 Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych 

13 RPLD.02.03.01-10-0013/16 
Wytwarzanie dzianin wzorowanych innowacyjną technologią termo transferową, w tym proszkami metali, 

pastami imitującymi skórę oraz dzianin inteligentnych uzyskiwanych w wyniku nanoszenia na jej 
powierzchnię struktur elektrycznie przewodzących 

14 RPLD.02.03.01-10-0014/16 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji ciastek wysokobłonnikowych 

15 RPLD.02.03.01-10-0016/16 Wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia stomatologicznego 

16 RPLD.02.03.01-10-0017/16 
Zastosowanie innowacyjnej głowicy wiercącej w ekonomicznej produkcji detali stalowych dla branży 

medycznej 

17 RPLD.02.03.01-10-0018/16 Modernizacja produktu i procesu produkcji elementów meblowych 

18 RPLD.02.03.01-10-0019/16 
Użycie Nano TIO2 w powlekaniu o charakterze barierowym dla promieniowania UV, dla ochrony druku 

cyfrowego na tkaninach 

19 RPLD.02.03.01-10-0020/16 
Wdrożenie w przedsiębiorstwie CEJAX wyników własnych prac B+R dotyczących tekstylnego podłoża do 

łóżka 

20 RPLD.02.03.01-10-0021/16 
Wdrożenie technologii utrwalania i przetwarzania materiałów trudno wsiąkliwych w procesie zadruku 

techniką offsetową 

21 RPLD.02.03.01-10-0023/16 Nowy wymiar stomatologii dla kobiet 

22 RPLD.02.03.01-10-0025/16 Innowacyjne produkty w branży opakowań 

23 RPLD.02.03.01-10-0026/16 Automatyzacja procesu produkcyjnego dla poprawy konkurencyjności 



 

 

24 RPLD.02.03.01-10-0027/16 Informatyka i telekomunikacja dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg 

25 RPLD.02.03.01-10-0028/16 
Zastosowanie innowacji technologicznej  

w produkcji zaawansowanych płynów budowlanych 

26 RPLD.02.03.01-10-0029/16 
Rozbudowa parku maszynowego firmy Big Sport w celu wdrożenia innowacyjnych procesów produkcji 

ekologicznych, spersonalizowanych innowacyjnych produktów odzieżowych o wysokiej wartości dodanej 

27 RPLD.02.03.01-10-0030/16 
Wprowadzenie do produkcji nowych akcesorii do bram podwieszanych w zrobotyzowanym cyberfizycznym 

środowisku produkcji wg modelu PRZEMYSŁ 4.0 

28 RPLD.02.03.01-10-0031/16 Zakup nowoczesnej linii do produkcji palet oraz linii do produkcji peletu 

29 RPLD.02.03.01-10-0032/16 
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego  

w firmie Elastic poprzez inwestycję w innowacyjną Automatyczną Krojownię sterowaną cyfrowo oraz 
pozostałe wyposażenie produkcyjne 

30 RPLD.02.03.01-10-0033/16 Technologia wytwarzania wielokolorowych dzianin żakardowych 

31 RPLD.02.03.01-10-0034/16 Browar Jeździecki 

32 RPLD.02.03.01-10-0035/16 
Wprowadzenie na rynek przez firmę Marand nowego produktu – poliestrowej dzianiny osnowowej o 

wysokich parametrach rzepoczepliwości 

33 RPLD.02.03.01-10-0036/16 
Wprowadzenie na rynek nowej usługi budowy dróg z zastosowaniem betonu na bazie kruszyw z recyklingu I 

spoiwa hydrauliczno-pucolanowego 

34 RPLD.02.03.01-10-0041/16 
Zakup urządzeń do nowoczesnej produkcji podkładów do kanapek typu zapiekanka oraz wdrożenie prac 

badawczo rozwojowych 

35 RPLD.02.03.01-10-0043/16 Wprowadzenie na rynek nowoczesnego siewnika pneumatycznego 

36 RPLD.02.03.01-10-0047/16 Zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego dla realizacji bieżących perspektyw budowlanych 

37 RPLD.02.03.01-10-0048/16 
Wzrost znaczenia turystyki regionu poprzez uruchomienie nowoczesnego obiektu zakwaterowania 

krótkoterminowego przy Sali weselnej „VIVAT” 



 

 

38 RPLD.02.03.01-10-0049/16 Wdrożenie nowych usług antyfraudowych w oparciu o metody sztucznej inteligencji 

39 RPLD.02.03.01-10-0050/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii kapsułkowania oraz produkcji kulek paintballowych 

40 RPLD.02.03.01-10-0051/16 
Wprowadzenie na rynek przez VORSTER nowej maszyny szwalniczej wykorzystywanej w szczególności do 

szycia poduszek powietrznych 

41 RPLD.02.03.01-10-0052/16 Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wprowadzenia nowego produktu 

42 RPLD.02.03.01-10-0053/16 Wdrożenie własnych prac B+R prowadzące do dywersyfikacji firmy 

43 RPLD.02.03.01-10-0054/16 
Świadczenie usług stomatologicznych opartych o diagnozę tomografii komputerowej z opatentowaną 

technologię wielu sensorów 

44 RPLD.02.03.01-10-0055/16 Zakup innowacyjnej linii do produkcji palet oraz suszarni z nowoczesną technologią grzewczą 

45 RPLD.02.03.01-10-0056/16 
Produkcja elementów budowlanych i meblowych wyposażonych w powłokę ochronną z wykorzystaniem 

nanotechnologii 

46 RPLD.02.03.01-10-0057/16 Wdrożenie własnych prac B+R prowadzące do dywersyfikacji firmy 

47 RPLD.02.03.01-10-0058/16 Wdrożenie innowacji produktowej w ARPLAST Arkadiusz Walczyk 

48 RPLD.02.03.01-10-0059/16 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „PERFEKT” Piotr Kurp poprzez wdrożenie innowacyjnych 

technologii diagnostycznych oraz rozbudowę laboratorium optycznego 

49 RPLD.02.03.01-10-0061/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii gięcia na gorąco profili stalowych, będącej wynikiem prac B+R w firmie  

 
KERSTEN EUROPE  Sp. z o.o. 

50 RPLD.02.03.01-10-0062/16 
Zwiększenie konkurencyjności OWR „SAGALARA” poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w 

procesie druku offsetowego 

51 RPLD.02.03.01-10-0063/16 Innowacyjna odzież Anti-Ageing 



 

 

52 RPLD.02.03.01-10-0064/16 
Wdrożenie do produkcji panelu elewacyjnego wg. polskiego wynalazku z tw. kompozytowego i przędzy 

hybrydowej 

53 RPLD.02.03.01-10-0065/16 Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury 

54 RPLD.02.03.01-10-0067/16 
Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy DANMAR poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-

rozwojowych  

55 RPLD.02.03.01-10-0068/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii cyfrowego, trójwymiarowego (3D) obrazowania piersi poprzez zakup 

cyfrowego mammografu z tomosyntezą oraz innowacyjnym procesem diagnostycznym 

56 RPLD.02.03.01-10-0069/16 
Strategiczne inwestycje w przedsiębiorstwie lidera branży utylizacji odpadów niebezpiecznych „ECO-ABC” 

Sp. z o.o. 

57 RPLD.02.03.01-10-0071/16 
Nowa siedziba, nowoczesne oprogramowanie i urządzenia do produkcji – podstawą wdrożenia 

innowacyjności w firmie L&L 

58 RPLD.02.03.01-10-0072/16 
Ekotechnologia wytwarzania tkanin z recyklatu PET i nadawania im bioaktywności poprzez zastosowanie 

nanomodyfikatorów 

59 RPLD.02.03.01-10-0074/16 
Wdrożenie do oferty firmy CREATEIT Sp. z o.o. innowacyjnego produktu będącego wynikiem własnych prac 
B+R w postaci aplikacji istotnie, wieloaspektowo obniżającej koszty podróży służbowych w małych, średnich 

i dużych przedsiębiorstwach 

60 RPLD.02.03.01-10-0075/16 Wdrożenie technologii do produkcji klejonki wielkogabarytowej 

61 RPLD.02.03.01-10-0076/16 Wdrożenie badań z zakresu endoskopii dziecięcej oraz zakup specjalistycznego sprzętu 

62 RPLD.02.03.01-10-0077/16 
Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej 

technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji 

63 RPLD.02.03.01-10-0078/16 
Wdrożenie do działalności produkcyjnej innowacji technicznej i technologicznej produkcji maszyn dla 

rolnictwa celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim 

64 RPLD.02.03.01-10-0079/16 
Wdrożenie technologii produkcji wysokiej jakości detali metalowych przeznaczonych do produkcji wkładek, 

zamków i elektrozaczepów 

65 RPLD.02.03.01-10-0080/16 Wprowadzenie do oferty firmy Cermont innowacyjnych konstrukcji stalowych 



 

 

66 RPLD.02.03.01-10-0082/16 
Wprowadzenie do produkcji nowych typów zbieraków do psich odchodów opracowanych w ramach prac 

badawczo-rozwojowych 

67 RPLD.02.03.01-10-0083/16 
Zakup innowacyjnej wibroprasy mobilnej wraz z komponentami, służącej do całorocznej produkcji elementów 

betonowych  

68 RPLD.02.03.01-10-0084/16 Zakup nowoczesnej linii do produkcji palet oraz suszarni wraz z wyposażeniem 

69 RPLD.02.03.01-10-0086/16 
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych usług wykończalniczych, związanych z 

programowaną bioaktywną funkcjonalizacją  materiałów włókienniczych 

70 RPLD.02.03.01-10-0087/16 
Wdrożenie technologii druku cyfrowego dla firmy KOLOREX wraz z optymalizowaną zasadą wejścia/wyjścia 

dzianiny oraz systemu antypilingowym 

71 RPLD.02.03.01-10-0088/16 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TEMPUS TELECOM poprzez wprowadzenia na rynek 

nowych innowacyjnych usług 

72 RPLD.02.03.01-10-0090/16 Stworzenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Strykowie w oparciu o innowacyjne rozwiązania  

73 RPLD.02.03.01-10-0092/16 Zakup maszyn włókienniczych dla firmy Acer w celu wprowadzenia nowego produktu 

74 RPLD.02.03.01-10-0094/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii zgrzewania kształtowego w procesie produkcji stolarki okiennej i 

drzwiowej z PCV szansą na rozwój Z.P.H.U. „MATUSIAK” 

75 RPLD.02.03.01-10-0095/16 
Wprowadzenie na rynek przez LIEDMANN Sp. z o.o. innowacyjnego produktu w postaci ekologicznego 

nawozu wapniowo-węglanowego z minerałami-wapniak juraski G z minerałami 

76 RPLD.02.03.01-10-0096/16 
Wprowadzenie na rynek przez PHU EURO-STYL innowacyjnych meblowych frontów szklanych (MFS) o 

wysokich parametrach wizualnych i użytkowych 

77 RPLD.02.03.01-10-0097/16 
Wprowadzenie na rynek nowej linii preparatów kosmetycznych w wyniku wdrożenia własnych wyników prac 

B+R przez firmę Pol-Skór 

78 RPLD.02.03.01-10-0098/16 
Wdrożenie w przedsiębiorstwie ZWOLTEX Sp. z o.o. wyników prac B+R w postaci autorskiej technologii 

produkcji wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach funkcjonalno-estetycznych 

79 RPLD.02.03.01-10-0100/16 Wdrożenie autorskiej technologii barwienia typu ombre wyrobów pończoszniczych 

80 RPLD.02.03.01-10-0102/16 
Wzrost konkurencyjności firmy IMEDIA s.c. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci 

interaktywnej gazety cyfrowej 



 

 

81 RPLD.02.03.01-10-0103/16 Wdrożenie innowacji w procesie świadczenia usługi poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń  

82 RPLD.02.03.01-10-0104/16 

Zakup lasera medycznego jako wyposażenia salonu kosmetycznego położonego w Skierniewicach w 
powiecie Skierniewice w woj. łódzkim i udostępnienie w ten sposób klientom salonu nowoczesnej technologii 
trwałej depilacji ciała, w tym leczenia hirsutyzmu lekoodpornego ale także leczenia stanów zapalnych skóry, 

leczenia łagodnych zmian pigmentowych oraz leczenia teleangiektazji żył kończyn dolnych 

83 RPLD.02.03.01-10-0105/16 
Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych kondensatorów z folii 

metalizowanej 

84 RPLD.02.03.01-10-0107/16 Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu oświetlenia ze Strażnikiem Mocy 

85 RPLD.02.03.01-10-0108/16 Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu prozdrowotnego 

86 RPLD.02.03.01-10-0109/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych 

włóknem szklanym 

87 RPLD.02.03.01-10-0110/16 Wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach aplikacji BiMed – ostry dyżur APP 

88 RPLD.02.03.01-10-0111/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania hydraulicznych układów pomiarowych przeznaczonych do 

wodomierzy jednostrumieniowych 

89 RPLD.02.03.01-10-0112/16 
Wdrożenie innowacji w firmie Stacja Diagnostyczna s.c. A.R.S. Paluch poprzez stworzenie innowacyjnej 

okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz z innowacyjną myjnią samochodową 

90 RPLD.02.03.01-10-0113/16 
Użycie nanotechnologii w wypełnianiu polimerów typu HDPE używanych do produkcji opakowań o 

właściwościach barierowych 

91 RPLD.02.03.01-10-0114/16 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów działalności drukarskiej spółki AMIX 

92 RPLD.02.03.01-10-0115/16 Wdrożenie pełnego spektrum receptury żeli kosmetycznych światłoutwardzalnych 

93 RPLD.02.03.01-10-0116/16 
Rozwój Jamech Sp. z o.o. poprzez zakup uniwersalnej gniazdowej linii technologicznej do produkcji 

specjalistycznych maszyn i konstrukcji metalowych o zróżnicowanych gabarytach 

94 RPLD.02.03.01-10-0117/16 
Zintegrowana Implantologia – nowoczesny proces leczenia implantologicznego w klinice Dentylion 

Katarzyna Buss-Maleszka 



 

 

95 RPLD.02.03.01-10-0118/16 
Wprowadzenie na rynek dekoracyjnych, laminowanych szyb o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i 

odporności na promieniowanie UV oraz wysokim tłumieniu dźwięku, dzięki wdrożeniu wyników własnych 
prac B+R firmy LUMADEX 

96 RPLD.02.03.01-10-0119/16 
Budowa hali produkcyjnej nowoczesnych myjni bezdotykowych dla pojazdów osobowych oraz pojazdów 

wielkogabarytowych, specjalnych 

97 RPLD.02.03.01-10-0120/16 
Wdrożenie nowego procesu produkcyjnego w wytwórni broni Jacek Popiński, którego efektem będzie 

nowatorski karabinek sportowy 

98 RPLD.02.03.01-10-0121/16 Wzrost innowacyjności firmy SOLTRADE poprzez zakup nowoczesnego węzła betoniarskiego 

99 RPLD.02.03.01-10-0122/16 
Innowacyjny klej wielozadaniowy wytwarzany przy pomocy procesów nanotechnologicznych jako przewaga 

konkurencyjna w branży 

100 RPLD.02.03.01-10-0123/16 
Wdrożenie, będących wynikiem prac B+R, nowych rozwiązań w zakresie produkcji tulei papierowych w 

przedsiębiorstwie MTM CENTRUM 

101 RPLD.02.03.01-10-0124/16 
Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania niskosmarowalnych sworzni do zastosowań w maszynach i 

urządzeniach budowlanych 

102 RPLD.02.03.01-10-0126/16 
Wprowadzenie na rynek nowych w skali świata preparatów z zakresu chemii gospodarczej, będących 
wynikiem prac B+R poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w firmie Madonis 

103 RPLD.02.03.01-10-0127/16 
Rozwój spółki PLASTEM poprzez wdrożenie innowacji z zakresu produkcji systemów transportu 

wewnętrznego 

104 RPLD.02.03.01-10-0128/16 Panelowy system ogrodzeniowy „Easy-fence” 

105 RPLD.02.03.01-10-0131/16 
Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia w przedsiębiorstwie Eurotrafo innowacji procesowej, 

umożliwiającej wytwarzanie udoskonalonych produktów 

106 RPLD.02.03.01-10-0132/16 
Inwestycja firmy Bagmasz w linię technologiczną do produkcji pieców cukierniczych i sklepowych oraz 

budowę 

107 RPLD.02.03.01-10-0134/16 Wprowadzenie na rynek innowacji w zakresie produkcji kederu 

108 RPLD.02.03.01-10-0135/16 
Wprowadzenie innowacji w firmie UNIBAG s.c. poprzez wdrożenie nowatorskiego automatu zgrzewającego 

do produkcji opakowań do ziół, kwiatów i warzyw 



 

 

109 RPLD.02.03.01-10-0136/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji progowanych taśm przenośnikowych metodą zespolenia 

termicznego 

110 RPLD.02.03.01-10-0137/16 
Uruchomienie innowacyjnej platformy sprzedażowej opartej o zastosowanie nowatorskiego narzędzia 
umożliwiającego skorelowanie komunikacji pomiędzy projektantami, producentami oraz dostawcami a 

odbiorcami końcowymi 

111 RPLD.02.03.01-10-0138/16 
Stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnych w czasie rzeczywistym oraz 

sterowania dostępnymi zasobami 

112 RPLD.02.03.01-10-0139/16 
Wdrożenie do produkcji nowych systemów roletowych o właściwościach bakteriostatycznych będących 

wynikiem samodzielnych prac badawczych 

113 RPLD.02.03.01-10-0141/16 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS FERMOT 

S.A. 

114 RPLD.02.03.01-10-0142/16 
Wdrożenie platformy gromadzenia, przetwarzania i analizy Big Data na potrzeby zarządzania zasobami 

ludzkimi w oparciu o zaawansowaną analizę danych – Evidence –Based HR 

115 RPLD.02.03.01-10-0143/16 
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego projektowanie ogrodów i krajobrazu oraz 
wizualizację ich zagospodarowania przy wykorzystaniu koncepcji rozszerzonej rzeczywistości w 

urządzeniach mobilnych (MAR) 

116 RPLD.02.03.01-10-0144/16 
Wdrożenie platformy programowo-sprzętowej pozwalającej na budowę i udostępnianie złożonych usług 

przetwarzania strumieni danych w obszarze wearables 

117 RPLD.02.03.01-10-0145/16 
Inteligentny hotel – innowacyjny system informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem hotelowym 

w modelu interaktywnym 

118 RPLD.02.03.01-10-0146/16 Rozpoczęcie wytwarzania folii biodegradowalnej jako efekt wdrożenia wyników prac B+R 

119 RPLD.02.03.01-10-0147/16 
Wzrost konkurencyjności firmy INSTYLE poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim 

120 RPLD.02.03.01-10-0148/16 
Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi medyczno-kosmetologicznej polegającej na leczeniu 

takich schorzeń jak stany zapalne skóry, zmiany pigmentowe, teleangiektazji żył kończyn dolnych lub 
hirsutyzm, w oparciu inwestycję w nowoczesne  środki trwałe 

121 RPLD.02.03.01-10-0149/16 
Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wytwarzania 

gotowych wyrobów tekstylnych czego wynikiem jest wdrożenie innowacyjnego produktu 

122 RPLD.02.03.01-10-0150/16 
Wprowadzenie innowacyjnej usługi i procesu produkcji poprzez wprowadzenie optymalizacji procesu 

produkcji oraz możliwości personalizacji zamówień 



 

 

123 RPLD.02.03.01-10-0152/16 Innowacyjne okna bez wzmocnień z wklejaną szybą i nakładką aluminiową 

124 RPLD.02.03.01-10-0153/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych metod produkcji dzianin w PPUH 

„TOMTEX” 

125 RPLD.02.03.01-10-0155/16 Uruchomienie produkcji innowacyjnego doświetla strukturalnego dachów i ścian 

126 RPLD.02.03.01-10-0156/16 Kancelaria i mediacje on-line 

127 RPLD.02.03.01-10-0158/16 Budowa i wyposażenie warsztatu oraz stacji kontroli pojazdów w celu rozwoju firmy 

128 RPLD.02.03.01-10-0159/16 Zakup i wdrożenie specjalistycznej maszyny dziewiarskiej w firmie „ANPA” Anna i Paweł Krawczyk s.c. 

129 RPLD.02.03.01-10-0162/16 
Implementacja innowacyjnej technologii produkcji wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych z 

wykorzystaniem granulatu asfaltowego z zastosowaniem innowacyjnych dodatków w oparciu o własne prace 
badawczo rozwojowe  

130 RPLD.02.03.01-10-0163/16 
Wdrożenie technologii pozwalających na redukcję emisję spalin oraz utrzymanie właściwych parametrów 

paliwa w silnikach wysokoprężnych 

131 RPLD.02.03.01-10-0166/16 
Chirurgia i implantologia stomatologiczna bez skalpela – innowacyjne zastosowanie lasera 

półprzewodnikowego niebieskiego 

132 RPLD.02.03.01-10-0167/16 
Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa PUPH Solfum Sp. z o. o. udoskonalonych innowacyjnych usług – 

odkażania gleby w technologii „FoilNet” oraz usługi dezynsekcji termicznej w systemie „Termosan” 

133 RPLD.02.03.01-10-0169/16 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wejścia na rynek z nową usługą 

134 RPLD.02.03.01-10-0171/16 Uruchomienie produkcji autorskich inteligentnych szaf rackowych 

135 RPLD.02.03.01-10-0172/16 Wdrożenie wyników własnych prac do produkcji seryjnej 

136 RPLD.02.03.01-10-0173/16 Zastosowanie wyników własnych prac B+R dla podniesienia przewagi konkurencyjnej spółki 



 

 

137 RPLD.02.03.01-10-0174/16 Wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych dla poszerzenia oferty spółki o grupę nanoproduktów 

138 RPLD.02.03.01-10-0176/16 Rozwój spółki HEXELINE poprzez wdrożenie innowacji procesowej 

139 RPLD.02.03.01-10-0177/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych dotyczących produkcji nowych okien  z tworzyw 

sztucznych w firmie TOP-PLAST Okna Sp. z o.o. S. k. 

140 RPLD.02.03.01-10-0178/16 Wdrożenie w przedsiębiorstwie OVER Group innowacyjnej technologii produkcji opatrunków hydrożelowych 

141 RPLD.02.03.01-10-0179/16 
Wprowadzenie do oferty Spółki FORTECH nowego produktu w postaci proekologicznych rur poliamidowych 

o zwiększonej elastyczności przeznaczonych do transportu mediów 

142 RPLD.02.03.01-10-0180/16 Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Denate innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych 

143 RPLD.02.03.01-10-0181/16 Wdrożenie innowacyjnej usługi rehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa 

144 RPLD.02.03.01-10-0182/16 Wdrożenie autorskiej technologii wykonywania usług w ginekologii estetycznej i laserowej 

145 RPLD.02.03.01-10-0183/16 Wzrost konkurencyjności firmy NEKS poprzez inwestycje w innowacyjne linie technologiczne 

146 RPLD.02.03.01-10-0184/16 
Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego firmy jako efekt wdrożenia wyników własnych 

prac B+R 

147 RPLD.02.03.01-10-0185/16 
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych przegród przeciwogniowych komplementarnych z systemem lekkich 

konstrukcji stalowych 

148 RPLD.02.03.01-10-0186/16 
Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu podniesienia potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego 

BILPLAST 

149 RPLD.02.03.01-10-0187/16 Wdrożenie nowej technologii w firmie MERKURY szansą wprowadzenia innowacyjnych produktów 

150 RPLD.02.03.01-10-0188/16 Automatyzacja procesu obrabiania drewna w KG-MEBLE Krzysztof Głuch  

151 RPLD.02.03.01-10-0189/16 
Stworzenie innowacyjnego centrum video-endoskopii oraz wdrożenie nowych usług przez Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej "BOMED" Bożena Bąk 



 

 

152 RPLD.02.03.01-10-0190/16 Rozszerzenie oferty firmy Arkadiusz Olak Usługi Budowlane 

153 RPLD.02.03.01-10-0191/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji palet w firmie DREWPOL Gil Dorota 

154 RPLD.02.03.01-10-0194/16 Zakup nowoczesnej maszyny budowlanej, sposobem na dalszy rozwój firmy „KEJOT” Jacek Kegler 

155 RPLD.02.03.01-10-0195/16 Nowoczesny park maszynowy szansą firmy SOFT 

156 RPLD.02.03.01-10-0198/16 
Wprowadzenie na rynek przez firmę P3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, produktu w postaci 

filamentu do druku 3D o właściwościach antybakteryjnych 

157 RPLD.02.03.01-10-0199/16 Rozwój firmy HORYZONT poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia i infrastrukturę 

158 RPLD.02.03.01-10-0200/16 
Wdrożenie wyników badań B+R skutkujące zmianami produktowymi i procesowymi w przedsiębiorstwie 

„AGRO-FACTORY II” 

159 RPLD.02.03.01-10-0201/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań  w zakresie 

zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego 

160 RPLD.02.03.01-10-0202/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnej technologii produkcji elementów 

meblowych o anatomicznym rysunku drewna na wszystkich płaszczyznach 

161 RPLD.02.03.01-10-0203/16 Stworzenie nowej usługi przeznaczonej dla polskich eksporterów 

162 RPLD.02.03.01-10-0204/16 
Doradca24- Innowacyjna usługa doradcza kompleksowo odpowiadająca na zindywidualizowane potrzeby 

klientów 

163 RPLD.02.03.01-10-0205/16 
Rozwój firmy GAL-MAL poprzez wdrożenie technologii FiberLaser przy produkcji stojaków do transportu 

szkła 

164 RPLD.02.03.01-10-0206/16 Wprowadzenie na rynek płyt meblowych o miejscowych właściwościach antybakteryjnych 

165 RPLD.02.03.01-10-0210/16 
Innowacyjna odzież sportowa z możliwością integracji systemu pomiaru tętna z dzianin o właściwościach 

energetyzujących organizm 

166 RPLD.02.03.01-10-0211/16 Zastosowanie tkanin ekranujących pole elektromagnetyczne w garniturach męskich 



 

 

167 RPLD.02.03.01-10-0212/16 
Uruchomienie produkcji dzianin materacowych, pokrowców i materaców z dodatkiem przędzy miedzianej w 

oparciu o własną technologię 

168 RPLD.02.03.01-10-0213/16 Wdrożenie w firmie SANTEX24 technologii dzianin dystansowych z przędz naturalnych 

169 RPLD.02.03.01-10-0214/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wszywek tekstylnych, dostosowanych do oczekiwań rynku 

modowego 

170 RPLD.02.03.01-10-0215/16 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup 

maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek 

171 RPLD.02.03.01-10-0218/16 
Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii dla podniesienia konkurencyjności spółki na rynku 

europejskim 

172 RPLD.02.03.01-10-0221/16 Idealny sufit w jeden dzień 

173 RPLD.02.03.01-10-0226/16 
Wzrost konkurencyjności firmy JURCZAK poprzez wdrożenie produkcji innowacyjnych w skali kraju szyb 

ognioodpornych 

174 RPLD.02.03.01-10-0227/16 
Wdrożenie produktów ze szkła płaskiego z modernistycznymi nadrukami w technologii UV z zastosowaniem 

promotora adhezji opartego na pracach własnych B+R w oparciu o zakup nowej technologii 

175 RPLD.02.03.01-10-0229/16 Wdrożenie inteligentnej sondy wspomagającej spedycję i logistykę 

176 RPLD.02.03.01-10-0231/16 
Wprowadzenie na rynek USŁUGI WIRTUALNEGO MODELOWANIA 3D obiektów budowlanych dla potrzeb 

komercyjnych i naukowych 

177 RPLD.02.03.01-10-0232/16 
Podniesienia konkurencyjności i efektywności produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu 

produkcyjnego w P.P.H. „TERRI” Teresa Bartoszek 

178 RPLD.02.03.01-10-0233/16 
Zakup szytej na miarę maszyny CNC produkującej formatki technologiczne w celu usprawnienia procesu 

produkcyjnego w Spółce FRONTICA 

179 RPLD.02.03.01-10-0234/16 
Wdrożenie technologii dziania na maszynach okrągłych dwustronnych odpasowanych wyrobów 

dziewiarskich z przędzą cupron w warstwie łączącej 

180 RPLD.02.03.01-10-0236/16 Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnych produktów z wykorzystaniem płyty LVL 

181 RPLD.02.03.01-10-0237/16 
Wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji opakowań 

chroniących żywność 



 

 

182 RPLD.02.03.01-10-0238/16 
Zakup pompy do betonu, skrapiarki emulsji bitumicznych, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania do 

zarządzania firmą w celu wzrostu jakości usług firmy BUD-TRANS 

183 RPLD.02.03.01-10-0239/16 
Budowa infrastruktury wdrożenie innowacji procesowej w zakresie lakierownia mebli, zakup zaplecza 

technicznego oraz oprogramowania do zarządzania firmą w celu rozwoju działalności firmy Lano Meble 

184 RPLD.02.03.01-10-0242/16 Wprowadzenie na rynek nowego produktu trójwarstwowej folii wielofunkcyjnej przez PPHU Marcin 

185 RPLD.02.03.01-10-0243/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii na druku farbami fotoutwardzalnymi w firmie GENESIS ART  poprzez 
zakup plotera do bezpośredniego zadrukowywania różnorodnych podłoży sztywnych i giętkich w technice 

inkjet UV 

186 RPLD.02.03.01-10-0244/16 
Wdrożenie innowacyjnej usługi w oparciu o autorską metodologię korelacji dla danych geotechnicznych w 

spółce Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

187 RPLD.02.03.01-10-0245/16 Wzrost konkurencyjności firmy KAROŃ poprzez wdrożenie innowacji produktowej 

188 RPLD.02.03.01-10-0246/16 
Wdrożenie innowacyjnych systemów meblowych i elementów stolarki budowlanej o właściwościach 

hydrofobowych i bakteriostatycznych 

189 RPLD.02.03.01-10-0247/16 
Wdrożenie do produkcji firmy  ZPH „STOPEX” Sławomir Gosławski innowacyjnej skarpety wykonanej z 

naturalnego włókna bawełnianego, wraz ze ściągaczem 

190 RPLD.02.03.01-10-0248/16 
Wdrożenie do produkcji firmy „BARCO” innowacyjnej kamizelki roboczej wyposażonej w system 

podświetlania poprawiający bezpieczeństwo użytkownika 

191 RPLD.02.03.01-10-0249/16 
Wdrożenie do produkcji firmy „Laura Canorra” Maciej Panek innowacyjnych bluzek damskich z 

„inteligentnymi” haftami 

192 RPLD.02.03.01-10-0250/16 
Automatyzacja procesu produkcji specjalistycznych linii kroplujących w przedsiębiorstwie POLDRIP Sp. z 

o.o. 

193 RPLD.02.03.01-10-0252/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii celem wprowadzenia nowej usługi na rynek 

194 RPLD.02.03.01-10-0254/16 Zakup maszyn i oprogramowania w celu wdrożenia autorskiej technologii w farbiarni 

195 RPLD.02.03.01-10-0255/16 Wdrożenie wyników prac B+R w firmie MARCZAK dzięki zakupowi maszyn dziewiarskich 



 

 

196 RPLD.02.03.01-10-0259/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii celem wprowadzenia nowej usługi na rynek 

197 RPLD.02.03.01-10-0261/16 Wdrożenie inteligentnych systemów dziania w produkcji dzianin kompresyjnych 

198 RPLD.02.03.01-10-0263/16 Zakup innowacyjnych urządzeń przez Dermoklinikę 

199 RPLD.02.03.01-10-0264/16 Wdrożenie opracowanej w firmie VERDENT technologii produkcji finirów stomatologicznych 

200 RPLD.02.03.01-10-0266/16 
Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do 

cięcia drewna 

201 RPLD.02.03.01-10-0267/16 
Zwiększenie dynamiki rozwoju firmy Mars-Waldi w oparciu o wykorzystanie wyników własnych prac B+R 

oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych 

202 RPLD.02.03.01-10-0270/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia 

203 RPLD.02.03.01-10-0271/16 
Wdrożenie innowacyjnych procesów diagnostyki energetycznych linii przesyłowych w Telenerg-Bis Sp. z o. 

o.    

204 RPLD.02.03.01-10-0272/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań dzięki nabyciu nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej i 

wdrożeniu nowej technologii 

205 RPLD.02.03.01-10-0273/16 
Wdrożenie wyników prac B+R celem zapewnienia innowacyjnych rozwiązań z zakresu spersonalizowanych 

mebli 

206 RPLD.02.03.01-10-0274/16 
Nabycie nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego żelu 

znieczulającego  

207 RPLD.02.03.01-10-0275/16 
Wdrożenie innowacyjnych usług dedykowanych tekstyliom medycznym i ochronnym szczególnego 

przeznaczenia 

208 RPLD.02.03.01-10-0277/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii pasteryzacji produktów półmasowych w przemyśle rolno-spożywczym z 

wykorzystaniem wycinarki laserowej 

209 RPLD.02.03.01-10-0278/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii celem wprowadzenia nowej usługi na rynek 

210 RPLD.02.03.01-10-0279/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i poszerzenie oferty produktowej Firmy TAK poprzez zakup 

nowoczesnych maszyn dziewiarskich 



 

 

211 RPLD.02.03.01-10-0281/16 Wdrożenie nowej technologii produkcji półmasek przez OXYLINE Sp. z o. o. 

212 RPLD.02.03.01-10-0283/16 
Wdrożenie portalu internetowego Sports Constructions – międzynarodowej platformy internetowej 

dedykowanej dla branży budownictwa sportowego, łączącej producentów oraz wykonawców z klientami 

213 RPLD.02.03.01-10-0285/16 
Wdrożenie do produkcji nowego produktu w postaci bułki staropolskiej z Pabianic oraz zakup dedykowanej 

linii technologicznej 

214 RPLD.02.03.01-10-0286/16 
Rozwój firmy poprzez wdrożenie wyników prac badawczych w postaci zastosowania innowacyjnych płyt 

betonowo-gumowych 

215 RPLD.02.03.01-10-0288/16 
Implementacja innowacyjnej technologii wykonywania drogowych mieszanek mineralno-cementowych na 

zimno z wykorzystaniem kruszywa z recyklingu 

216 RPLD.02.03.01-10-0291/16 
Zwiększenie możliwości produkcji innowacyjnych urządzeń i instalacji do przemysłowego oczyszczania 

ścieków i higienizacji osadów ściekowych przez firmę „BIOSOW” Robert Kostrzewa 

217 RPLD.02.03.01-10-0292/16 Wirtualny manekin 

218 RPLD.02.03.01-10-0293/16 Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania w firmie Intap 

219 RPLD.02.03.01-10-0297/16 
Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien 

celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki 

220 RPLD.02.03.01-10-0298/16 
Wzrost konkurencyjności firmy IBS Inter Business Solutions Jarosław Tanas poprzez zakup i wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań w celu zaoferowania treningu RTM (trening izokinetyczny i adaptacyjny)  

221 RPLD.02.03.01-10-0299/16 
Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy SENSILAB poprzez rozpoczęcie produkcji otoczek o nowych 

właściwościach funkcjonalnych do tabletek  

222 RPLD.02.03.01-10-0300/16 
Uruchomienie innowacyjnej usługi rekrutacyjnej w oparciu o dedykowany system informatyczny z 

wykorzystaniem środowiska wirtualnej rzeczywistości 

223 RPLD.02.03.01-10-0301/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii zasilaczy oświetlenia LED w firmie Partner Aleksandra Ziętek - 

Piechówka 

224 RPLD.02.03.01-10-0306/16 
Wdrożenie kosmetyków body care i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych 

organicznych surowców i nanokompozytów 

225 RPLD.02.03.01-10-0309/16 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań poprawiających bezpieczeństwo żywności 



 

 

226 RPLD.02.03.01-10-0310/16 
Wzrost konkurencyjności firmy A-pic Design poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów na 

rynek 

227 RPLD.02.03.01-10-0311/16 Zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji makaronu z wykorzystaniem przekładni hipoidalnych 

228 RPLD.02.03.01-10-0312/16 Wdrożenie nowej e – usługi celem podniesienia konkurencyjności X-Serwis S.A. 

229 RPLD.02.03.01-10-0316/16 Rozbudowa i doposażenie warsztatu w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa 

230 RPLD.02.03.01-10-0317/16 
Wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów poprzez wdrożenie innowacyjnego 

systemu prasowania tkanin w całym ciągu linii technologicznej 

231 RPLD.02.03.01-10-0319/16 
Implementacja do struktur firmy nowatorskiego, dedykowanego systemu informatycznego w celu 

wprowadzenia nowych i ulepszonych usług na rynek 

232 RPLD.02.03.01-10-0320/16 
Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów w wyniku wdrożenia innowacyjnego systemu 

oprawy kamieni szlachetnych oraz utwardzania struktury wyrobów jubilerskich 

233 RPLD.02.03.01-10-0321/16 Innowacyjna technologia produkcji urządzeń zabawowych jako wdrożenie prac badawczo-rozwojowych 

234 RPLD.02.03.01-10-0323/16 Budowa innowacyjnej stacji kontroli pojazdów 

235 RPLD.02.03.01-10-0324/16 
Wdrożenie przez CloudQB prac B+R i wprowadzenie na rynek usług usprawniających zarządzanie 

projektami marketingowymi 

236 RPLD.02.03.01-10-0328/16 Wprowadzenie przez Platformę Wiedzy na rynek usług w zakresie obsługi branży e-commerce 

237 RPLD.02.03.01-10-0332/16 Innowacyjne metody leczenia osób starszych w Piotrkowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

238 RPLD.02.03.01-10-0334/16 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych 

239 RPLD.02.03.01-10-0335/16 
Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia wodą CNC, sposobem na wprowadzenie ulepszonych produktów 

reklamowych firmy ELPLAST 

240 RPLD.02.03.01-10-0336/16 Nowoczesne rozwiązania technologiczne szansą rozwoju dla nowo powstałego gabinetu stomatologicznego 



 

 

241 RPLD.02.03.01-10-0338/16 
Wzmocnienie zdolności produkcyjnych firmy NORD SUN GRAF poprzez inwestycje w nowoczesny park 

maszynowy  

242 RPLD.02.03.01-10-0339/16 Nowatorska oferta na bazie tkaniny z włókna kazeinowego 

243 RPLD.02.03.01-10-0342/16 
Zastosowanie przez spółkę „PRO-MONT” Rogulscy Sp. J. nowych technologicznych rozwiązań na potrzeby  

innowacyjnych produktów 

244 RPLD.02.03.01-10-0344/16 
Wdrożenie technologii pozyskania składników odżywczych z odpadu browarniczego firmy SULIMAR w celu 

uruchomienia produkcji prozdrowotnego napoju funkcjonalnego 

245 RPLD.02.03.01-10-0346/16 Rozwój technologiczny firmy BAS poprzez zakup czterech nowatorskich rozwiązań produkcyjnych 

246 RPLD.02.03.01-10-0347/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji personalizowanych wyrobów tekstylnych za pomocą druku 

sublimacyjnego wraz z autorskim sposobem jego uszlachetniania 

247 RPLD.02.03.01-10-0348/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii świadczenia usług budowlanych dotyczących infrastruktury 

światłowodowej 

248 RPLD.02.03.01-10-0352/16 Wdrożenie innowacyjnego produktu spożywczego i procesu jego wytwarzania 

249 RPLD.02.03.01-10-0353/16 
Wdrożenie innowacyjnej kompleksowej metody diagnostycznej oraz terapii u chorych z zaburzeniem 

dolnego odcinka przewodu pokarmowego 

250 RPLD.02.03.01-10-0354/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii fermentacji i chłodzenia w produkcji pieczywa 

251 RPLD.02.03.01-10-0355/16 
Zakup innowacyjnego narzędzia szkoleniowego w postaci Symulatora lotu klasy FNPT-II MCC wraz z 

usługami towarzyszącymi 

252 RPLD.02.03.01-10-0356/16 
Wdrożenie innowacyjnych usług przez PETRORAD Sp. z o. o. w celu podwyższenia konkurencyjności i 

rozwoju przedsiębiorstwa 

253 RPLD.02.03.01-10-0357/16 Wdrożenie innowacyjnego w skali światowej produktu przez GERPOL Sp. z o. o. 

254 RPLD.02.03.01-10-0358/16 Szklane innowacje 

 

 


