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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.01.02.01-10-0001/16 Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie ADWA Sp. z o.o. 

2 RPLD.01.02.01-10-0002/16 
Zakup nowoczesnego wyposażenia badawczego do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie 

LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki 

3 RPLD.01.02.01-10-0004/16 
Zakup przyrządów badawczo-pomiarowych oraz systemu modelowania 3D wspomagających proces B+R  

w „MIFLEX” S.A. 

4 RPLD.01.02.01-10-0005/16 Rozwój potencjału innowacyjnego ICHEM Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R 

5 RPLD.01.02.01-10-0007/16 Rozwój laboratorium B+R w firmie ZEMAT 

6 RPLD.01.02.01-10-0008/16 
Inwestycja spółki LIBET S.A. w badania i innowacje, poprzez zakup infrastruktury B+R na rzecz realizacji 

badań w zakresie galanterii betonowej o wysokich właściwościach ekologicznych, trwałościowych 
i estetycznych 

7 RPLD.01.02.01-10-0009/16 
Rozbudowa działu B+R przedsiębiorstwa zmierzająca do opracowania nowych i udoskonalonych rozwiązań 

produktowych 

8 RPLD.01.02.01-10-0010/16 
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu rozwoju działu badawczo 

rozwojowego Zakładu Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. 

9 RPLD.01.02.01-10-0011/16 Weterynaryjne centrum badawcze 



 

 

10 RPLD.01.02.01-10-0012/16 Rozbudowa infrastruktury badawczo rozwojowej w firmie Technologie Galwaniczne Sp. z o.o 

11 RPLD.01.02.01-10-0013/16 
Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury B+R w procesie otrzymywania nowoczesnych odmian roślin  

o polepszonych właściwościach użytkowych przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR 

12 RPLD.01.02.01-10-0014/16 
Centrum badawczo-rozwojowe innowacyjnych produktów, technologii, procesów w obszarze inteligentnych 

budynków 

13 RPLD.01.02.01-10-0015/16 Rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R 

14 RPLD.01.02.01-10-0016/16 
Zakup infrastruktury badawczej przez VERDENT Sp. z o.o. drogą do opracowania nowej rodziny wierteł do 

użytku w protetyce stomatologicznej 

15 RPLD.01.02.01-10-0018/16 Rozbudowa laboratorium w firmie RATE ART PHU poprzez zakup infrastruktury B+R 

16 RPLD.01.02.01-10-0020/16 Zwiększenie potencjału spółki ANIFLEX poprzez utworzenie działu B+R 

17 RPLD.01.02.01-10-0021/16 
Opracowanie i walidacja innowacyjnych metod badawczych pozwalających oznaczać ilościowo 

zanieczyszczenia i substancje pokrewne dla istniejących i nowych substancji czynnych, produktów 
leczniczych oraz wyrobów medycznych 

18 RPLD.01.02.01-10-0022/16 Inwestycja w laboratorium badawcze ASM NEURO LAB 

19 RPLD.01.02.01-10-0023/16 Unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej szpitala PULSMED 

20 RPLD.01.02.01-10-0024/16 Rozwój działu B+R firmy VIMAX Małgorzata Rogiewicz 

21 RPLD.01.02.01-10-0027/16 
Rozbudowa działu B+R w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie 

innowacyjnych wypełniaczy z kwasem hialuronowym 

22 RPLD.01.02.01-10-0028/16 
Budowa pasywnego energetycznie pawilonu badawczego – IZOLAB przez IZODOM, który pozwoli  

na prowadzenie badań nad innowacyjnym systemem pozyskiwania i akumulacji energii 

23 RPLD.01.02.01-10-0029/16 
Zakup przez MAKANI Sp. z o.o. infrastruktury B+R umożliwiającej prowadzenie badań nad suplementacją 

surowców żywnościowych oraz optymalizacją tego procesu w zakresie liofilizacji i ekstruzji 



 

 

24 RPLD.01.02.01-10-0030/16 Rozwój działu badawczo-rozwojowego w drukarni NESTORpack 

25 RPLD.01.02.01-10-0031/16 Utworzenie centrum badawczo rozwojowego celem prowadzenia prac badawczych 

26 RPLD.01.02.01-10-0032/16 
Rozwój laboratorium B+R w zakresie opracowania skutecznych metod zabezpieczenia zdolności 

prokreacyjnych społeczeństwa 

27 RPLD.01.02.01-10-0033/16 Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstwa 

28 RPLD.01.02.01-10-0034/16 Wyposażenie działu badawczo-rozwojowego 

29 RPLD.01.02.01-10-0036/16 Budowa laboratorium przemysłowego celem wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej firmy S.P.D.V. S.A. 

30 RPLD.01.02.01-10-0038/16 Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego GERPOL Sp. z o.o. 

 
31 

RPLD.01.02.01-10-0039/16 
Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie RESOTECH Sp. z o.o. w celu realizacji prac 

badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych technik testowania aplikacji uruchamianych  
w chmurze obliczeniowej oraz wprowadzenia nowych usług do oferty firmy 

 

 


