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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.01.02.02-10-0106/16 
Opracowanie innowacyjnej technologii materiału polimerowego i osłon przeznaczonych do samochodowych 

zacisków hamulcowych 

2 RPLD.01.02.02-10-0001/17 Monitor parametrów paliw gazowych, w tym biogazu i gazu wysypiskowego 

3 RPLD.01.02.02-10-0004/17 
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) 

4 RPLD.01.02.02-10-0005/17 Opracowanie inteligentnego systemu doradztwa giełdowego w zakresie indeksów i kursów akcji 

5 RPLD.01.02.02-10-0006/17 
Opracowanie receptur i technologii produkcji innowacyjnych przetworów warzywnych na bazie wody 

mineralnej ze źródeł geotermalnych 

6 RPLD.01.02.02-10-0007/17 
Ocena przydatności solankowej wody geotermalnej z Uniejowa jako czynnika uzupełniającego terapię 

wybranych przewlekłych chorób układu oddechowego oraz skóry 

7 RPLD.01.02.02-10-0009/17 
Opracowanie przez XSystem S.A. innowacyjnej technologii klasyfikowania dokumentów oraz 

kategoryzowania zawartych w nich informacji 

8 RPLD.01.02.02-10-0010/17 
Opracowanie nowego dodatku chemicznego poprawiającego parametry paliw płynnych, redukującego 
emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz niwelującego zanieczyszczenie układu paliwowego 

9 RPLD.01.02.02-10-0011/17 
Zaprojektowanie innowacyjnego, szczelinowego, dwupłaszczowego filtra z obsypką z luźno ułożonych 

szklanych kulek w zamkniętej przestrzeni pierścieniowej 

10 RPLD.01.02.02-10-0012/17 “HomeIntegrator – nowoczesna platforma integracyjna dla rozwiązań Home Automation” 



 

 

11 RPLD.01.02.02-10-0013/17 
Prace badawczo-rozwojowe dotyczące pełnej automatyzacji produkcji wyrobów cukierniczych w zamkniętym 

obiegu 

12 RPLD.01.02.02-10-0014/17 
Autonomiczna innowacyjna zapora przeciwpowodziowa wykorzystująca geoinformacyjne ostrzeżenia 

hydrologiczne, stanowiąca element inteligentnej sieci przeciw zagrożeniom hydrologicznym 

13 RPLD.01.02.02-10-0015/17 Opracowanie innowacyjnej metody wytwarzania przetworów pomidorowych w oparciu o naturalne składniki 

14 RPLD.01.02.02-10-0016/17 Projekty B+R – technologie plazmowe 

15 RPLD.01.02.02-10-0017/17 Badania i rozwój w firmie Kikgel 

16 RPLD.01.02.02-10-0018/17 
Stworzenie platformy technologicznej BHC wspierającej realizację nowej formuły zarządzania zasobami  

w ochronie zdrowia 

17 RPLD.01.02.02-10-0019/17 Opracowanie, badanie i wykonanie prototypu przetwornicy PSNK-1 dla pojazdów kolejowych  

18 RPLD.01.02.02-10-0020/17 Stworzenie nowego silnika do produkcji gier video PICO 

19 RPLD.01.02.02-10-0021/17 Wieloczujnikowy inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych - Safety SynCrossing 

20 RPLD.01.02.02-10-0022/17 
Opracowanie przez GroMar Sp.  z o. o.  rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na 
potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości 

21 RPLD.01.02.02-10-0024/17 Prace B+R szansą na rozwój przedsiębiorstwa 

22 RPLD.01.02.02-10-0025/17 Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym elektronicznym układem kontroli środków trwałych 

23 RPLD.01.02.02-10-0026/17 
Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego 

systemu barwienia masy 

24 RPLD.01.02.02-10-0027/17 Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania 

25 RPLD.01.02.02-10-0028/17 
Opracowanie produktu leczniczego przeznaczonego do zapobiegania i leczenia grypy typu A i B w populacji 

pediatrycznej oraz u osób dorosłych 



 

 

26 RPLD.01.02.02-10-0029/17 MSPR – 4.0 – modułowy system pomiaru i regulacji parametrów mediów gazowych i ciekłych 

27 RPLD.01.02.02-10-0033/17 Opracowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego 

28 RPLD.01.02.02-10-0034/17 Prace B+R szansą na rozwój przedsiębiorstwa 

29 RPLD.01.02.02-10-0035/17 
Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego  

do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG. 

30 RPLD.01.02.02-10-0037/17 
Zintegrowany system automatycznej analizy i interpretacji wyników diagnoz badań audiometrycznych  

do terapii dzieci autystycznych metodą prof. Alfreda Tomatisa 

31 RPLD.01.02.02-10-0038/17 Prace B+R dla innowacji 

32 RPLD.01.02.02-10-0039/17 
Opracowanie receptur i technologii produkcji innowacyjnych dermokosmetyków na bazie wody mineralnej  

ze źródeł geotermalnych 

33 RPLD.01.02.02-10-0040/17 
Opracowanie technologii pozyskiwania innowacyjnego ekstraktu słodowego oraz napoju fermentowanego  

z udziałem ekstraktów i wody mineralnej ze źródeł geotermalnych w Uniejowie 

34 RPLD.01.02.02-10-0041/17 
Zastosowanie bioaktywnych wód geotermalnych Uzdrowiska Uniejów dla krenoterapii i produkcji napojów 

izotonicznych 

35 RPLD.01.02.02-10-0042/17 Opracowanie receptury innowacyjnego produktu do barwienia i pielęgnacji rzęs i brwi 

36 RPLD.01.02.02-10-0045/17 “RadiDose – inteligentny monitoring dawki promieniowania pochłoniętej przez pacjenta” 

37 RPLD.01.02.02-10-0047/17 Kompleksowy, inteligentny system monitoringu i oceny stanu technicznego dróg 

38 RPLD.01.02.02-10-0048/17 
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania wieloparametrowego automatu 

decyzyjnego działającego  w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego,  
dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia 

39 RPLD.01.02.02-10-0049/17 Wirtualny architekt 



 

 

40 RPLD.01.02.02-10-0050/17 System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych 

41 RPLD.01.02.02-10-0051/17 
“Programy domowe” – tworzenie zaawansowanych programów dedykowanych oraz wspomagających 

komercyjne rozwiązania w analizach wytrzymałościowych konstrukcji helikopterów 

42 RPLD.01.02.02-10-0053/17 Prototyp zintegrowanego modelu przestrzeni urbanistycznej - ArCADia Urbanistyka 

43 RPLD.01.02.02-10-0054/17 
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez firmę UPDATE PLUS Sp. z o. o. zmierzające do stworzenia 

innowacyjnej usługi automatycznej detekcji wad i usterek zestawów kołowych wagonów kolejowych 

44 RPLD.01.02.02-10-0055/17 
Rozwiązanie problemu występowania syndromu wewnątrzmacicznego zahamowania rozwoju u trzody 

chlewnej poprzez opracowanie produktu żywieniowego stymulującego wzrost płodów loch 

45 RPLD.01.02.02-10-0060/17 
Opracowanie technologii wytwarzania nowatorskich, ekologicznych tynków glinianych z wykorzystaniem 

piasków wapiennych i glinki raciszyńskiej 

46 RPLD.01.02.02-10-0061/17 Możliwość zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w rekrutacji i selekcji personelu 

47 RPLD.01.02.02-10-0064/17 
Opracowanie przez Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o. o. technologii wspierającej realizację 

procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji identyfikacji trendów 

48 RPLD.01.02.02-10-0065/17 
Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przemysłu cukrowniczego w oparciu o prace 

B+R 

49 RPLD.01.02.02-10-0067/17 
Opracowanie i badania kliniczne urządzenia do stymulacji nerwu błędnego w leczeniu choroby Alzheimera – 

VGuard 

50 RPLD.01.02.02-10-0069/17 Elektryczny wózek inwalidzki z energooszczędnym i stabilnym układem pozycjonowania siedziska 

51 RPLD.01.02.02-10-0070/17 
Hybrydowa technologia wytwarzania substratów odżywczych w przemyśle żywieniowym zwierząt 

wzbogaconych kwasami Omega 3 z alg 

52 RPLD.01.02.02-10-0071/17 
Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu opracowanie algorytmu z zakresu 

marketing automation i sztucznej inteligencji pozwalającego na pozyskiwanie i identyfikowanie klientów  
z różnych źródeł danych w czasie rzeczywistym 

 


