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

 

L.p. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  
w % 

Wynik 

1 RPLD.02.03.01-10-0359/16 Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu prozdrowotnego 76,27 pozytywny 

2 RPLD.02.03.01-10-0362/16 
Technologia zastosowania kompozytu z włókna szklanego w modelowaniu skomplikowanych struktur 

pojazdów 
94,92 pozytywny 

3 RPLD.02.03.01-10-0365/16 
Wdrożenie wyników prac B+R celem wytwarzania cyfrowo drukowanych kompozytowych materiałów 

tekstylnych o właściwościach barierowych UV i antyelektrostatycznych 
92,37 pozytywny 

4 RPLD.02.03.01-10-0368/16 Zwiększenie oferty przedsiębiorstwa HIGIENIX poprzez inwestycje w nowe technologie 79,66 pozytywny 

5 RPLD.02.03.01-10-0371/16 Automatyzacja procesu produkcyjnego dla poprawy konkurencyjności 77,97 pozytywny 

6 RPLD.02.03.01-10-0373/16 
Wdrożenie własnych wyników badań z użyciem nanotechnologii w wypełnianiu polimerów używanych do 

produkcji opakowań o właściwościach barierowych 
91,53 pozytywny 

7 RPLD.02.03.01-10-0374/16 
Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących silikonu do nakładania na koronki elastyczne oraz 

opaski elastyczne z wrobionymi wzorami dla dzieci i młodzieży. 
74,58 pozytywny 

8 RPLD.02.03.01-10-0380/16 
Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach 

żaglowych, motorowych oraz jachtach 
93,22 pozytywny 

9 RPLD.02.03.01-10-0389/16 Dywersyfikacja usług zakładu poprzez wdrożenie prac B+R i rozszerzenie oferty o nowe usługi 84,75 pozytywny 

10 RPLD.02.03.01-10-0398/16 
Uruchomienie przez przedsiębiorstwo KBM produkcji kleju do okładzin ściennych poprzez wdrożenie 

innowacyjnej technologii produkcji 
69,49 pozytywny 

11 RPLD.02.03.01-10-0406/16 Boxmat Inteligo 72,03 pozytywny 

12 RPLD.02.03.01-10-0409/16 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „Piekarnictwo-Cukiernictwo Wielgomłyny” 69,49 pozytywny 

13 RPLD.02.03.01-10-0413/16 Innowacyjne produkty w branży opakowań 91,53 pozytywny 



 

 

14 RPLD.02.03.01-10-0422/16 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych przez przedsiębiorstwo branży 

meblarskiej w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych 
93,22 pozytywny 

15 RPLD.02.03.01-10-0424/16 
Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania nisko smarowalnych sworzni do zastosowań w maszynach i 

urządzeniach budowlanych 
94,07 pozytywny 

16 RPLD.02.03.01-10-0425/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci innowacyjnej technologii produkcji szkła 

hartowanego i laminowanego 
86,44 pozytywny 

17 RPLD.02.03.01-10-0430/16 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup 

maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek 
83,05 pozytywny 

18 RPLD.02.03.01-10-0443/16 
Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system 

bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów” 
71,19 pozytywny 

19 RPLD.02.03.01-10-0446/16 

Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych  
i częściowo zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia 

innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu 
Solver. 

72,88 pozytywny 

20 RPLD.02.03.01-10-0448/16 
Zastosowanie tkanin ekranujących pole elektromagnetyczne  

w garniturach męskich 
89,83 pozytywny 

21 RPLD.02.03.01-10-0451/16 Uruchomienie produkcji skarpet ortopedycznych wspomagających leczenie haluksów i ostrogi piętowej 95,76 pozytywny 

22 RPLD.02.03.01-10-0452/16 
Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę  wyników prac B+R kluczem do 

wprowadzenia nowego produktu na rynek międzynarodowy 
86,44 pozytywny 

23 RPLD.02.03.01-10-0456/16 Wdrożenie technologii produkcji stalowo-betonowych zespolonych elementów konstrukcyjnych 93,22 pozytywny 

24 RPLD.02.03.01-10-0458/16 Wdrożenie nowych produktów jako rezultat własnych prac B+R 93,22 pozytywny 

25 RPLD.02.03.01-10-0462/16 
Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zintegrowanej technologii precyzyjnego wykonywania odbudów 
protetycznych wraz z ubytkową metodą produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych 

nowej generacji 
81,36 pozytywny 

26 RPLD.02.03.01-10-0466/16 Wdrożenie technologii produkcji czujników drukowanych dla przemysłu budowlanego 77,97 pozytywny 

27 RPLD.02.03.01-10-0467/16 
Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem estrów 

etylowych Omega 3,6 w kosmetyce. 
88,14 pozytywny 

28 RPLD.02.03.01-10-0474/16 
Komercjalizacja innowacyjnego dyspensera o specjalnych właściwościach biobójczych źródłem przewagi 

konkurencyjnej w branży instalacji budowlanych 
91,53 pozytywny 

29 RPLD.02.03.01-10-0482/16 
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. 
86,44 pozytywny 



 

 

30 RPLD.02.03.01-10-0489/16 
Zakup szytej na miarę maszyny CNC produkującej formatki technologiczne w celu usprawnienia procesu 

produkcyjnego w Spółce Frontica 
69,49 pozytywny 

31 RPLD.02.03.01-10-0494/16 Wdrożenie innowacyjnych indeksów implantologicznych z tytanu w pracowni techniki dentystycznej Almadent.  92,37 pozytywny 

32 RPLD.02.03.01-10-0509/16 
Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o 

właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych 
88,14 pozytywny 

33 RPLD.02.03.01-10-0511/16 
Wprowadzenie do oferty spółki Fortech nowego produktu w postaci proekologicznych rur poliamidowych o 

zwiększonej elastyczności przeznaczonych do transferu mediów 
89,83 pozytywny 

34 RPLD.02.03.01-10-0512/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych dotyczących produkcji nowych wkładek do zamków 

drzwiowych w firmie LOCKPOL Sp. z o.o. 
74,58 pozytywny 

35 RPLD.02.03.01-10-0515/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego tekstronicznego pokrowca na materace przez firmę P.P.H.U. 

„WAMATEX” Andrzej Wieczorek 
88,14 pozytywny 

36 RPLD.02.03.01-10-0516/16 
Wprowadzenie do oferty firmy BUD-MASZ innowacyjnego produktu w postaci wielkogabarytowej maszyny do 

wytłaczania blach 
77,97 pozytywny 

37 RPLD.02.03.01-10-0517/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej 

Gałasiewicz Spółka komandytowa 
88,14 pozytywny 

38 RPLD.02.03.01-10-0518/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci autorskiej technologii wytwarzania innowacyjnej 

gamy herbat ziołowych wzbogaconych witaminami i minerałami 
95,76 pozytywny 

39 RPLD.02.03.01-10-0521/16 
Implementacja innowacyjnej technologii wykonywania drogowych mieszanek mineralno-cementowych na 

zimno z wykorzystaniem kruszywa z recyklingu 
90,68 pozytywny 

40 RPLD.02.03.01-10-0525/16 
Wdrożenie do produkcji firmy APN Cosmetics innowacyjnej linii kosmetyków z wykorzystaniem ekstraktu z 

borówki amerykańskiej 
83,90 pozytywny 

41 RPLD.02.03.01-10-0526/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami procesowo - 

produktowymi w firmie Jamech Sp. z o. o. 
81,36 pozytywny 

42 RPLD.02.03.01-10-0529/16 Innowacyjna technologia laserowa szansą do rozwoju firmy Hak-Pol 66,10 pozytywny 

43 RPLD.02.03.01-10-0533/16 
Inteligentny hotel – innowacyjny system informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem hotelowym 

w modelu interaktywnym 
89,83 pozytywny 

44 RPLD.02.03.01-10-0537/16 
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. poprzez zakup 

odpowiednich maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu oraz wdrożenia 
innowacji procesowej 

74,58 pozytywny 

45 RPLD.02.03.01-10-0538/16 Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu oświetlenia ze Strażnikiem Mocy. 86,44 pozytywny 

46 RPLD.02.03.01-10-0540/16 Wdrożenie wyników autorskich prac B+R dotyczących innowacyjnych taśm suwakowych 89,83 pozytywny 



 

 

47 RPLD.02.03.01-10-0543/16 
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów obwodów drukowanych 

układów scalonych 
93,22 pozytywny 

48 RPLD.02.03.01-10-0544/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego 
91,53 pozytywny 

49 RPLD.02.03.01-10-0546/16 
Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych kondensatorów z folii 

metalizowanej 
69,49 pozytywny 

50 RPLD.02.03.01-10-0554/16 
Wdrożenie do produkcji naściennych listew dekoracyjnych posiadających właściwości bakteriobójcze i 

pleśniobójcze 
83,05 pozytywny 

51 RPLD.02.03.01-10-0560/16 

Zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji antybakteryjnych elementów  
z kompozytów polimerowych, opartych na żywicach poliestrowych oraz innowacyjnym surowcu - 

tlenowodorotlenku glinu  
z zastosowaniem nowatorskich metod ich przetwarzania w Firmie KEN  

76,27 pozytywny 

52 RPLD.02.03.01-10-0562/16 
Implementacja innowacyjnej technologii produkcji wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych z 

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

94,92 pozytywny 

53 RPLD.02.03.01-10-0564/16 
Wdrożenie kosmetyków body care i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych 

organicznych surowców i nanokompozytów 
83,05 pozytywny 

54 RPLD.02.03.01-10-0582/16 
Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien 

celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki 
89,83 pozytywny 

55 RPLD.02.03.01-10-0592/16 Wdrożenie wyników prac B+R pozwalających na wprowadzenie na rynek nowoczesnych bron mulczowych 98,31 pozytywny 

56 RPLD.02.03.01-10-0621/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia 74,58 pozytywny 

57 RPLD.02.03.01-10-0638/16 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Meble CandJ poprzez wdrożenie innowacji procesowej 

(technologia optymalizująca obróbkę płyt drewnopochodnych oraz drewna) i produktowej (innowacyjny stelaż 
do mebli tapicerowanych) 

83,05 pozytywny 

58 RPLD.02.03.01-10-0648/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności 

drukarni PRINT EXTRA 
72,88 pozytywny 

59 RPLD.02.03.01-10-0663/16 
Innowacyjna funkcjonalna mieszanka betonowa wytwarzana przy pomocy procesów nanotechnologicznych 

jako przewaga konkurencyjna w branży 
93,22 pozytywny 

 


