
  
ul. Moniuszki7/9 tel.  /+42/ 230 15 50 

90-101 Łódź fax  /+42/ 230 15 51 

www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl 

 

  

 
 

 

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

 

 

Lp. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.02.01-10-0002/16 
Utworzenie planu eksportu przedsiębiorstwa BIFIX Wojciech Piasecki Sp. J. celem internacjonalizacji 

wytwarzanych produktów 

2 RPLD.02.02.01-10-0003/16 
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa DOTACJE EXPORT GROUP Sp. z o. o z wykorzystaniem 

aplikacji DORADCA24 poprzez opracowanie efektywnej strategii rozwoju eksportu   

3 RPLD.02.02.01-10-0004/16 
Umiędzynarodowienie firmy z wykorzystaniem wyników prac B+R poprzez opracowanie modelu 

biznesowego 

4 RPLD.02.02.01-10-0005/16 
Internacjonalizacja CREATIVE CRAFT poprzez opracowanie strategii wejścia na rynki eksportowe oraz 

zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy 

5 RPLD.02.02.01-10-0007/16 Zakup usług doradczych dla wzmocnienia potencjału eksportowego przedsiębiorstwa 

6 RPLD.02.02.01-10-0008/16 Model biznesowy dla ZEMAT TG 

7 RPLD.02.02.01-10-0010/16 Model biznesowy dla VANILLA S.C. 

8 RPLD.02.02.01-10-0011/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego ekspansji zagranicznej celem rozwoju spółki PROCAD 

9 RPLD.02.02.01-10-0012/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy ADWA Sp. z o.o. 

10 RPLD.02.02.01-10-0013/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. 



 

 

11 RPLD.02.02.01-10-0014/16 Opracowanie strategii eksportowej dla firmy KONRAD Sp. J. 

12 RPLD.02.02.01-10-0015/16 
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie modelu biznesowego zmierzającego 

do internacjonalizacji działalności  

13 RPLD.02.02.01-10-0016/16 
Rozwój działań eksportowych przedsiębiorstwa ORION EXHAUST PARTS poprzez opracowanie 

kompleksowej strategii internacjonalizacji  

14 RPLD.02.02.01-10-0017/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy GroMar, zmierzającego do jego internacjonalizacji 

15 RPLD.02.02.01-10-0018/16 Internacjonalizacja firmy FIORE poprzez zakup nowego modelu biznesowego 

16 RPLD.02.02.01-10-0019/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego określającego rozszerzenie działalności o sprzedaż eksportową 

17 RPLD.02.02.01-10-0020/16 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy AGRECOL w celu wejścia na nowe rynki zbytu 

18 RPLD.02.02.01-10-0021/16 Opracowanie strategii podboju rynków zagranicznych instrumentem rozwoju firmy  

19 RPLD.02.02.01-10-0023/16 
Opracowanie strategii biznesowej firmy SULIMAR w kierunku rozpoczęcia eksportu prozdrowotnego napoju 

funkcjonalnego 

20 RPLD.02.02.01-10-0024/16 Stworzenie nowego modelu biznesowego umiędzynarodowienia firmy MIKOMAX Sp. z o.o. Sp. k. 

21 RPLD.02.02.01-10-0026/16 
Nabycie usługi doradczej mającej na celu opracowanie nowego modelu biznesowego firmy dla rozpoczęcia 

jej działalności eksportowej 

22 RPLD.02.02.01-10-0027/16 Rozwój spółki poprzez eksport – przygotowanie  nowego modelu biznesowego 

23 RPLD.02.02.01-10-0029/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy WZORCOWNIA Agnieszka Dębecka-Murzyniak 

24 RPLD.02.02.01-10-0031/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa SAGITTARIUS 

zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z narzędziem dla systemów 
nawigacji GPS Zielona Fala 



 

 

25 RPLD.02.02.01-10-0032/16 Opracowanie planu ekspansji na rynki zagraniczne podstawą dalszego rozwoju formy HIGIENIX 

26 RPLD.02.02.01-10-0033/16 Model biznesowy dla TW Consulting 

27 RPLD.02.02.01-10-0034/16 Nowe horyzonty dla BUSINESS IN RUSSIA 

28 RPLD.02.02.01-10-0035/16 Perspektywy rozwoju MARY GIBBUCCI 

29 RPLD.02.02.01-10-0036/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego wskazującego możliwości rozszerzenia działalności firmy LINGA 

na nowe, zagraniczne rynki zbytu 

30 RPLD.02.02.01-10-0037/16 Opracowanie strategii rozwoju eksportu w celu internacjonalizacji firmy ARES Bracia Maciołek 

 
31 

RPLD.02.02.01-10-0038/16 
Poszerzenie i dywersyfikacja ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa PPHU FEMI poprzez opracowanie 

modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji działalności 

32 RPLD.02.02.01-10-0039/16 
Internacjonalizacja Master Pharm poprzez opracowanie strategii wejścia na rynki eksportowe oraz 

zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy 

33 RPLD.02.02.01-10-0040/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego wskazującego możliwości rozszerzenia działalności eksportowej 

na nowe zagraniczne rynki zbytu 

34 RPLD.02.02.01-10-0041/16 
Rozwój działalności eksportowej poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego prowadzącego do 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

35 RPLD.02.02.01-10-0042/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz rozpoczęcia 

działalności eksportowej 

36 RPLD.02.02.01-10-0044/16 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu na nowe rynki zagraniczne 

37 RPLD.02.02.01-10-0045/16 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu firmy KĘDZIOREK Joanna Kędziorek 

38 RPLD.02.02.01-10-0047/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. 

39 RPLD.02.02.01-10-0048/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa GABRIELLA 



 

 

40 RPLD.02.02.01-10-0049/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa BASS BLEU 

41 RPLD.02.02.01-10-0050/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa ANMA Sp. z o.o. Sp. k. 

42 RPLD.02.02.01-10-0051/16 Opracowanie strategii eksportowej firmy ARSA w celu internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

43 RPLD.02.02.01-10-0052/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego, zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

INVENTMEDIA.CO Sp. z o.o. 

44 RPLD.02.02.01-10-0053/16 
Opracowanie nowego modelu i strategii biznesowej mającej na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na 

rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz 
wprowadzenie nowoczesnych metod promocji 

45 RPLD.02.02.01-10-0054/16 
Opracowanie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na 

rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz 
wprowadzenie nowoczesnych metod promocji 

46 RPLD.02.02.01-10-0055/16 
Opracowanie nowego modelu i strategii biznesowej mającej na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na 

rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz 
wprowadzenie nowoczesnych metod promocji 

47 RPLD.02.02.01-10-0056/16 Rozpoczęcie ekspansji zagranicznej przez KAPELLA Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej 

48 RPLD.02.02.01-10-0057/16 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

Zakład Pracy Chronionej  TEXPOL Sp. z o.o. 

49 RPLD.02.02.01-10-0058/16 
Internacjonalizacja firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. poprzez opracowanie planu 

rozwoju eksportu 

50 RPLD.02.02.01-10-0059/16 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

51 RPLD.02.02.01-10-0060/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla JUMI Sp. z o.o. Sp. k. 

52 RPLD.02.02.01-10-0061/16 Internacjonalizacja działalności firmy VERDENT Sp. z o.o. 

53 RPLD.02.02.01-10-0071/16 Opracowanie strategii eksportowej dla SELFMAKER Sp. z o.o. 



 

 

54 RPLD.02.02.01-10-0072/16 
Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa 

w celu wejścia na nowe rynki za granicą 

55 RPLD.02.02.01-10-0073/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego agencji reklamowej 

56 RPLD.02.02.01-10-0074/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą 

57 RPLD.02.02.01-10-0075/16 
Rozwój spółki przez internacjonalizację – opracowanie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju 

działalności eksportowej produktów dedykowanych ogrodnictwu szklarniowemu 

58 RPLD.02.02.01-10-0076/16 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

KUCHNIOX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 

59 RPLD.02.02.01-10-0077/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

OPTOMER Julian Meller Zdzisław Rzetelski Spółka Jawna 

60 RPLD.02.02.01-10-0078/16 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy UST-

M Sp. z o.o. 

61 RPLD.02.02.01-10-0079/16 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

ENNY Anna Stefańczak 

62 RPLD.02.02.01-10-0080/16 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

KOMANDOR ŁÓDŹ S.A. 

63 RPLD.02.02.01-10-0082/16 Rozwój eksportu przedsiębiorstwa PPHU SPORTEX Grzegorz Bielecki 

64 RPLD.02.02.01-10-0083/16 Projekt zwiększania międzynarodowej ekspansji Oxyline 

65 RPLD.02.02.01-10-0084/16 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

AIRSTAL Sp. z o.o.  

66 RPLD.02.02.01-10-0086/16 Model biznesowy dla ALTEZY 

67 RPLD.02.02.01-10-0087/16 
Zakup usług doradczych na opracowanie strategii rynkowej dla firmy JULITTA mającej na celu wzrost pozycji 

konkurencyjnej na wybranych rynkach zagranicznych 

68 RPLD.02.02.01-10-0088/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PL EUROPA S.A. 

zmierzającego do wejścia na rynki Europy zachodniej i Ameryki Północnej z usługą Forigami Risk&Valuation 



 

 

świadczoną za pomocą rozwiązań cloud computing 

69 RPLD.02.02.01-10-0089/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa Fabryka Kosmetyków 
VENITA Sp. z o.o. zmierzającego do zwiększenia eksportu na rynki Unii Europejskiej państw północnej 

Afryki i krajów arabskich wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji włosów 

70 RPLD.02.02.01-10-0090/16 
Nowy model biznesowy internacjonalizacji firmy Gomar PLUS szansą na rozwój eksportu innowacyjnych, 

energooszczędnych i ekologicznych produktów firmy 

71 RPLD.02.02.01-10-0091/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PORTAL D Sp. z o.o. 

zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z usługą DrDiet świadczoną za 
pomocą rozwiązań Cloud computing 

72 RPLD.02.02.01-10-0092/16 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

73 RPLD.02.02.01-10-0093/16 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

74 RPLD.02.02.01-10-0094/16 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

75 RPLD.02.02.01-10-0096/16 

Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa LSI SOFTWARE S.A. 
zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej, krajów skandynawskich, bliskiego wschodu, Ameryki 

Południowej i Północnej z produktem „POSITIVE® SHOW” dla obiektów kinowych oraz „ROOMIO” dla 
obiektów hotelowych 

76 RPLD.02.02.01-10-0097/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PORTAL A Sp. z o.o. 
zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z aplikacją internetową do 

wyznaczania i osiągania celów „IMIGOMO”  

77 RPLD.02.02.01-10-0098/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa MPI Sp. z o.o. 

zmierzającego do wejścia na rynki Unii Europejskiej i Ameryki Północnej z E-Usługą BETTER MUM 

78 RPLD.02.02.01-10-0099/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego KAROŃ w celu internacjonalizacji  

79 RPLD.02.02.01-10-0100/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa CATCH IT Sp. z o.o. zmierzającego do jego 

internacjonalizacji oraz do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z usługą świadczoną za 
pomocą portalu www.fishexpert.pl  

80 RPLD.02.02.01-10-0101/16 Rozwój działalności eksportowej firmy KOVTA Łukasz Pietrzak poprzez opracowanie modelu biznesowego 



 

 

81 RPLD.02.02.01-10-0102/16 Rozwój działalności eksportowej firmy Geodelta Sp. z o.o. poprzez opracowanie modelu biznesowego  

82 RPLD.02.02.01-10-0103/16 
Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu 

wejścia na nowe rynki zbytu za granicą 

83 RPLD.02.02.01-10-0104/16 Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy BLACK HORSE Sp. z o.o. 

84 RPLD.02.02.01-10-0105/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa TITANS Sp. z o.o. zmierzającego do jego 

internacjonalizacji   

85 RPLD.02.02.01-10-0107/16 
Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego spółki poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego 

przedsiębiorstwa 

86 RPLD.02.02.01-10-0108/16 Międzynarodowa ekspansja produktów sztukateryjnych – Etap 1 – Przygotowanie strategii eksportowej 

87 RPLD.02.02.01-10-0109/16 Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu 

88 RPLD.02.02.01-10-0110/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy BIOGENED S.A. 

89 RPLD.02.02.01-10-0111/16 
Internacjonalizacja BROWIN Sp. z o.o. Sp. k. poprzez opracowanie strategii wejścia na rynki eksportowe 

oraz zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy 

90 RPLD.02.02.01-10-0112/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop 
zmierzającego do wejścia z produktami pończoszniczymi na rynki wybranych państw Europy Wschodniej, 

Ameryki Północnej, Azji oraz Afryki 

91 RPLD.02.02.01-10-0113/16 

Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa RAR Sp. z o.o. 
zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z usługą systemu Finarchy 

kompleksowo wspomagającego zarządzanie długookresowym dobrobytem użytkowników, świadczoną za 
pomocą rozwiązań Cloud computing 

92 RPLD.02.02.01-10-0115/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego narzędziem internacjonalizacji certyfikatu jakości żywności 

„Łódzkie Natural Region” 

93 RPLD.02.02.01-10-0116/16 
Internacjonalizacja Agro Innowacje z wykorzystaniem wyników prac B+R poprzez opracowanie modelu 

biznesowego 

94 RPLD.02.02.01-10-0117/16 
Wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych w celu internacjonalizacji firmy SUFIT SYSTEM Marcin 

Ostrowski 



 

 

95 RPLD.02.02.01-10-0118/16 Rozwój na rynkach zagranicznych nowych usług firmy będących wynikiem prac B+R 

96 RPLD.02.02.01-10-0119/16 Strategia wejścia na rynki zagraniczne PPHU KAMA Aleksandra Bednarek celem wzrostu eksportu firmy 

97 RPLD.02.02.01-10-0120/16 
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa INPIRATION Sp. z o.o. poprzez opracowanie 

kompleksowej strategii rozwoju eksportu w postaci modelu biznesowego 

98 RPLD.02.02.01-10-0121/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy E-MANAGER Sp. z o.o. zmierzającego 
do wejścia na rynki Chorwacji, Rumuni i Bułgarii z innowacyjnym produktem szkoleniowym Exer Couching 

Games 

99 RPLD.02.02.01-10-0123/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy EURO MANAGMENT CONSULTING Celina Ociepka-

Janus 

100 RPLD.02.02.01-10-0124/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy EVOKAII CLOTHING  

101 RPLD.02.02.01-10-0125/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa HOLOGRAF Sp. z o.o. zmierzającego do jego 

internacjonalizacji 

102 RPLD.02.02.01-10-0134/16 
Rozwój firmy poprzez opracowanie strategii internacjonalizacji dla innowacyjnego systemu monitorowania 

żywności 

103 RPLD.02.02.01-10-0135/16 Opracowanie strategii eksportowej w firmie MATPP 

104 RPLD.02.02.01-10-0136/16 Opracowanie strategii eksportowej w firmie MALOVE 

105 RPLD.02.02.01-10-0137/16 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

106 RPLD.02.02.01-10-0138/16 Zakup usługi doradczej dla umiędzynarodowienia marki 

107 RPLD.02.02.01-10-0139/16 Wzmocnienie potencjału IZOMET poprzez umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa  

108 RPLD.02.02.01-10-0141/16 Nowy model biznesowy dla nowej grupy produktów 



 

 

109 RPLD.02.02.01-10-0146/16 Rozwój działalności eksportowej Kliniki WOLMED 

110 RPLD.02.02.01-10-0147/16 Opracowanie nowego modelu biznesowego umiędzynarodowienia dla firmy HAK-POL Sylwester Imioła 

111 RPLD.02.02.01-10-0148/16 
Rozwój przedsiębiorstwa PPHU Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA poprzez stworzenie modelu 

biznesowego w zakresie internacjonalizacji   

112 RPLD.02.02.01-10-0149/16 Opracowanie strategii wprowadzenia na rynki europejskie nowych produktów budowlanych 

113 RPLD.02.02.01-10-0150/16 Opracowanie modelu biznesowego szansą na wejście na rynki zagraniczne 

114 RPLD.02.02.01-10-0151/16 Inwestycja w wnip dla wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne 

115 RPLD.02.02.01-10-0153/16 Opracowanie modelu biznesowego wejścia na rynek niemiecki znacząco ulepszonego kederu 

116 RPLD.02.02.01-10-0156/16 
Zakup przez firmę MAJAMI Sp. z o.o. Sp. k. usług doradczych w celu opracowania nowego modelu 

biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji dzięki wykorzystaniu 
innowacyjnych produktów oraz metod produkcji 

117 RPLD.02.02.01-10-0160/16 Opracowanie strategii eksportowej w firmie TARGETEX  

118 RPLD.02.02.01-10-0161/16 
Opracowanie nowego modelu biznesowego ERP Management Sp. z o.o. zmierzającego do jego 

internacjonalizacji poprzez zakup usług doradczych 

119 RPLD.02.02.01-10-0162/16 
Opracowanie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na 

rynkach zagranicznych dotarcie do nowych klientów, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie 
nowoczesnych metod promocji gotowych produktów z kamienia 

120 RPLD.02.02.01-10-0163/16 
Rozwój spółki poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego 

internacjonalizacji 

121 RPLD.02.02.01-10-0165/16 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

122 RPLD.02.0.01-10-0168/16 
Stworzenie nowego modelu biznesowego firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe 

zagraniczne rynki zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej 

 


