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

 

 

 

Lp. Numer wniosku o dofinansowanie Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.01-10-0001/17 Infrastruktura B + R dla rozwoju innowacyjnych produktów 

2 RPLD.01.02.01-10-0002/17 
Rozwój działalności B+R przedsiębiorstwa EUROTON poprzez inwestycję w aparaturę pomiarowo- 

badawczą 

3 RPLD.01.02.01-10-0003/17 
Centrum Badawczo - Rozwojowe  innowacyjnych produktów, technologii, procesów w obszarze 

inteligentnego i energooszczędnego budownictwa 

4 RPLD.01.02.01-10-0004/17 Rozwój potencjału innowacyjnego firmy poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R 

5 RPLD.01.02.01-10-0005/17 Budowa zaplecza B+R w celu podniesienia innowacyjności ZPOW AGROS NOVA  

6 RPLD.01.02.01-10-0006/17 
Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu 

wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących 

7 RPLD.01.02.01-10-0007/17 Rozbudowa działu B+R GENERIKS Sp. z o.o. S. K. 

8 RPLD.01.02.01-10-0008/17 

Zakup serwerów analitycznych kluczem do budowy infrastruktury badawczo-rozwojowej niezbędnej do 
opracowania przełomowego algorytmu DEEP LEARNING wykrywającego zmiany nowotworowe na 

badaniach mammograficznych 



 

 

9 RPLD.01.02.01-10-0009/17 
Opracowanie innowacyjnej technologii robotyzacji i automatyzacji procesu produkcji membran 

przeznaczonych do nowo produkowanych samochodów 

10 RPLD.01.02.01-10-0011/17 
Wsparcie zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu prowadzenia prac B+R w zakresie 

implantów indywidualnych 

11 RPLD.01.02.01-10-0012/17 

Utworzenie stanowiska badań strumieni ciepła dla oceny stabilności cieplnej ścian modelowych 
pomieszczeń i pomiaru współczynnika U in situ w czasie ich eksploatacji z zastosowaniem 

innowacyjnego ogrzewania układu dwu systemowego w instalacji grzewczej domu jednorodzinnego z 
akumulacją ciepła w konstrukcji budynku i/lub zasobniku ciepła. Projektowane wyposażenie stanowiska 

w system pomiarowy i kamerę termowizyjną umożliwi pomiar strumienia ciepła oraz wyznaczenie 
współczynnika przenikania ciepła U elementów przegród budowlanych w rzeczywistych warunkach ich 

pracy. Układ pomiarowy umożliwi ocenę stabilności cieplnej ścian obiektu z akumulacją ciepła, 
wyposażonego w instalację grzewczą ze źródłami OZE. Stanowisko badawcze, sposób pomiaru 

strumienia ciepła i wyliczenia współczynnika U oparte będą na innowacyjnym wykorzystaniu zabudowy 
układu pomiarowego, który umożliwi optymalizację rozwiązania technologii grzewczej w układzie dwu 

systemowym jak dla modelowego domu typu ‘Adam I’. 

12 RPLD.01.02.01-10-0013/17 Rozwój działu badawczo-rozwojowego MASTER PHARM S.A. poprzez zakup infrastruktury B+R 

13 RPLD.01.02.01-10-0014/17 Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego  

14 RPLD.01.02.01-10-0015/17 Inwestycja w wyposażenie B+R firmy OXYLINE Sp. z o. o. 

15 RPLD.01.02.01-10-0017/17 

Rozwój Fabryki Kosmetyków VENITA poprzez zakup infrastruktury badawczej do własnego 
laboratorium zakładowego w celu prowadzenia własnych prac badawczych nad innowacyjnymi 

produktami kosmetycznymi 

16 RPLD.01.02.01-10-0018/17 Rozbudowa infrastruktury badawczej w firmie Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. 

17 RPLD.01.02.01-10-0021/17 
Stworzenie zaplecza badawczo rozwojowego na potrzeby badań nad zastosowaniem technologii Virtual 

Reality w obszarze szkoleń i edukacji 



 

 

18 RPLD.01.02.01-10-0022/17 
Rozwój działu badawczo-rozwojowego Instytutu Badawczo Rozwojowego INOTEC Sp. z o.o. poprzez 

zakup infrastruktury B+R 

19 RPLD.01.02.01-10-0023/17 Rozwój infrastruktury B+R dla rozwoju spółki 

20 RPLD.01.02.01-10-0025/17 
Rozwój istniejącego w firmie OVER GROUP laboratorium poprzez inwestycje w aktywa trwałe 

ukierunkowane na prowadzenie badań nad dodatkami paszowymi wspierającymi proces technologiczny 
w produkcji rolno-spożywczej 

21 RPLD.01.02.01-10-0027/17 Laboratorium bezpieczeństwa infrastruktury ICT 

22 RPLD.01.02.01-10-0028/17 
Centrum badawczo-rozwojowego innowacyjnych produktów, technologii, procesów w obszarze 

inteligentnych sieci, w zakresie „smart education” 

 




