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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.02.02.01-10-0169/16 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w ZEMAT TG  97,87% pozytywny 

2 RPLD.02.02.01-10-0170/16 Rozwój eksportu Aspol – FV poprzez wejście na nowe rynki docelowe  91,49% pozytywny 

3 RPLD.02.02.01-10-0002/17 Rozwój eksportu spółki RABIONEK poprzez wejście na nowe rynki docelowe  97,87% pozytywny 

4 RPLD.02.02.01-10-0004/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie VENOL MOTOR OIL  85,11% pozytywny 

5 RPLD.02.02.01-10-0006/17 Internacjonalizacja firmy FIORE poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  76,60% pozytywny 

6 RPLD.02.02.01-10-0007/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce ANIFLEX   74,47% pozytywny 

7 RPLD.02.02.01-10-0009/17 
Wdrożenie strategii internacjonalizacji lokomotywą rozwoju działalności  ENTERTRADE Sp. z o.o. 

S.K.  
78,72% pozytywny 

8 RPLD.02.02.01-10-0010/17 
Rozwój działań eksportowych przedsiębiorstwa „ORION EXHAUST PARTS” poprzez wdrożenie 

kompleksowej strategii internacjonalizacji  
78,72% pozytywny 

9 RPLD.02.02.01-10-0011/17 
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa Inspiration Sp. z o.o. poprzez wdrożenie 

kompleksowej strategii rozwoju eksportu w postaci modelu biznesowego    
82,98% pozytywny 

10 RPLD.02.02.01-10-0012/17 Rozwój eksportu przedsiębiorstwa  SCORPIO POLAND poprzez wejście na nowe rynki docelowe  76,60% pozytywny 

11 RPLD.02.02.01-10-0017/17 
Wzrost aktywności międzynarodowej PHARMANN Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dedykowanej 

strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji poprzez wejście na rynki Argentyny i Meksyku  
97,87% pozytywny 

12 RPLD.02.02.01-10-0030/17 Nowy model biznesowy w eksporcie firmy ARCO  85,11% pozytywny 



 

 

13 RPLD.02.02.01-10-0040/17 
Wdrożenie przez SZLACHET – STAL  nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa   
97,87% pozytywny 

14 RPLD.02.02.01-10-0042/17 
Wdrożenie przez AJP COMPANY nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa  
89,36% pozytywny 

15 RPLD.02.02.01-10-0043/17 Internacjonalizacja firmy KABOS poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  89,36% pozytywny 

16 RPLD.02.02.01-10-0047/17 Wzrost eksportu poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji  78,72% pozytywny 

17 RPLD.02.02.01-10-0055/17 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  97,87% pozytywny 

18 RPLD.02.02.01-10-0058/17 Internacjonalizacja szansą rozwoju spółki  89,36% pozytywny 

19 RPLD.02.02.01-10-0072/17 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w celu internacjonalizacji firmy ARES Bracia Maciołek  70,21% pozytywny 

20 RPLD.02.02.01-10-0073/17 
Rozszerzenie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modelu biznesowego 

zmierzającego do internacjonalizacji działalności  
91,49% pozytywny 

21 RPLD.02.02.01-10-0075/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa celem wejścia na nowe zagraniczne 

rynki zbytu 
97,87% pozytywny 

22 RPLD.02.02.01-10-0079/17 Wdrożenie modelu biznesowego szansą na pozyskanie nowych rynków 87,23% pozytywny 

23 RPLD.02.02.01-10-0083/17 
Zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia nowego modelu 

biznesowego – strategii internacjonalizacji 
78,72% pozytywny 

24 RPLD.02.02.01-10-0084/17 Wzrost konkurencyjności firmy POLANIK Sp. z o.o. SK poprzez ekspansję na rynek austriacki 85,11% pozytywny 

25 RPLD.02.02.01-10-0086/17 
Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa BIFIX WOJCIECH 

PIASECKI SP. J. 
78,72% pozytywny 

26 RPLD.02.02.01-10-0089/17 Projekt zwiększania międzynarodowej ekspansji OXYLINE cz. II 97,87% pozytywny 

27 RPLD.02.02.01-10-0090/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa LSI SOFTWARE S.A. 
zmierzającego do wejścia na rynek Ameryki Południowej i Północnej z produktem „Positive Cinema” 

dla obiektów kinowych 
87,23% pozytywny 

28 RPLD.02.02.01-10-0096/17 
Internacjonalizacja firmy VEGA DRY Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 
82,98% pozytywny 

29 RPLD.02.02.01-10-0097/17 
Internacjonalizacja firmy BROMEX SP. Z O.O. SP K-A poprzez wdrożenie strategii biznesowej w 

zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa  
92,55% pozytywny 



 

 

30 RPLD.02.02.01-10-0100/17 
Wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOTECHNIKA Tomasz Kapela celem 

nawiązania nowych zagranicznych relacji gospodarczych 
78,72% pozytywny 

31 RPLD.02.02.01-10-0101/17 Rozwój eksportu spółki ORZESZEK poprzez wejście na nowe rynki docelowe  63,83% pozytywny 

32 RPLD.02.02.01-10-0108/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie „AQUAFILTER EUROPE” w celu wzmocnienia 

działalności eksportowej przedsiębiorstwa  
80,85% pozytywny 

33 RPLD.02.02.01-10-0113/17 Wdrożenie strategii internacjonalizacji szansą dla rozwoju przedsiębiorstwa  78,72% pozytywny 

34 RPLD.02.02.01-10-0118/17 Rozwój działalności eksportowej firmy KONKTRET Monika Strzałka  72,34% pozytywny 

35 RPLD.02.02.01-10-0122/17 Rozwój firmy HERBIN na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie modelu biznesowego 97,87% pozytywny 

36 RPLD.02.02.01-10-0125/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy „WZORCOWNIA” 89,36% pozytywny 

37 RPLD.02.02.01-10-0128/17 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GroMar Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowego modelu 

biznesowego 
91,49% pozytywny 

38 RPLD.02.02.01-10-0130/17 Wsparcie działań eksportowych Instytutu ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 78,72% pozytywny 

39 RPLD.02.02.01-10-0132/17 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej 89,36% pozytywny 

40 RPLD.02.02.01-10-0133/17 Wdrożenie strategii nowego modelu biznesowego  97,87% pozytywny 

41 RPLD.02.02.01-10-0136/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w HEYDAY GROUP Sp. z o.o. w celu zwiększenia 

poziomu handlu zagranicznego 
78,72% pozytywny 

 




