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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.02.02.01-10-0139/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji dla „OKOVITA” Sp. z o. o. 68,57% pozytywny 

2 RPLD.02.02.01-10-0141/17  Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy Walter celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 91,43% pozytywny 

3 RPLD.02.02.01-10-0145/17 Rozwój eksportu na nowych rynkach 65,71% pozytywny 

4 RPLD.02.02.01-10-0146/17 Ekspansja na nowe rynki 88,57% pozytywny 

5 RPLD.02.02.01-10-0147/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy KONRAD Spółka Jawna 97,14% pozytywny 

6 RPLD.02.02.01-10-0148/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa zmierzającego do wejścia na 

rynki wybranych państw Europy Zachodniej, Rosji oraz krajów regionu Zatoki Perskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

65,71% pozytywny 

7 RPLD.02.02.01-10-0149/17 Nowy model biznesowy w zakresie internacjonalizacji firmy Bagmasz 77,14% pozytywny 

8 RPLD.02.02.01-10-0151/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy POLCRUX-Bis Marcin Opala 91,43% pozytywny 

9 RPLD.02.02.01-10-0152/17 Opracowanie modelu biznesowego firmy TA-NO w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 82,86% pozytywny 

10 RPLD.02.02.01-10-0153/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego LSI Software S.A. w celu wejścia na nowe rynki Europy i Azji  

z produktem „Positive Cinema” dla obiektów kinowych 
100,00 % pozytywny 

11 RPLD.02.02.01-10-0154/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego SOFTECH Sp. z o.o. w celu wejścia na nowe rynki Europy 

Zachodniej z oprogramowaniem gastronomicznym 
87,14% pozytywny 

12 RPLD.02.02.01-10-0155/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy AGNES 97,14% pozytywny 



 

 

13 RPLD.02.02.01-10-0156/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy AFG Jakub Kokot 74,29% pozytywny 

14 RPLD.02.02.01-10-0157/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy TRANS -TEX 97,14% pozytywny 

15 RPLD.02.02.01-10-0158/17 
Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa 

w celu wejścia na nowe rynki za granicą 
97,14% pozytywny 

16 RPLD.02.02.01-10-0159/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy MARILYN celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 88,57 % pozytywny 

17 RPLD.02.02.01-10-0160/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy KEN celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 80,00% pozytywny 

18 RPLD.02.02.01-10-0161/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy JOYFOOD celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 62,86% pozytywny 

19 RPLD.02.02.01-10-0162/17 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 71,43% pozytywny 

20 RPLD.02.02.01-10-0163/17 
Nowy model biznesowy internacjonalizacji Firmy Gomar Plus szansą na rozwój eksportu innowacyjnych, 

energooszczędnych i ekologicznych produktów firmy 
82,86% pozytywny 

21 RPLD.02.02.01-10-0164/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa Terplast Sp. z o.o. szansą na ekspansję 

produktową firmy na rynkach zagranicznych 
88,57% pozytywny 

22 RPLD.02.02.01-10-0167/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji 97,14% pozytywny 

23 RPLD.02.02.01-10-0168/17 Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu - opracowanie modelu biznesowego 97,14% pozytywny 

24 RPLD.02.02.01-10-0170/17 Rozwój działalności eksportowej firmy SALVE MEDICA poprzez wdrożenie strategii rozwoju eksportu 65,71% pozytywny 

25 RPLD.02.02.01-10-0171/17 
Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu 

wejścia na nowe rynki zbytu za granicą 
91,43% pozytywny 

26 RPLD.02.02.01-10-0172/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla Epufloor Sp. z o.o. 82,86% pozytywny 

27 RPLD.02.02.01-10-0181/17 Opracowanie modelu biznesowego firmy ARES BRACIA MACIOŁEK Sp. z o.o. 82,86% pozytywny 

28 RPLD.02.02.01-10-0183/17 
Rozwój procesu internacjonalizacji w firmie INSPIRATION Sp. z o.o. poprzez opracowanie modelu 

biznesowego zw. z internacjonalizacją 
91,43% pozytywny 

29 RPLD.02.02.01-10-0185/17 Opracowanie modelu biznesowego dla Organika-CAR S.A. 91,43% pozytywny 

30 RPLD.02.02.01-10-0189/17 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

WAGRAN Sp. z o.o. 
97,14% pozytywny 

31 RPLD.02.02.01-10-0190/17 
Stworzenie nowego modelu biznesowego firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe 

zagraniczne rynki zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Południowej 
91,43% pozytywny 



 

 

32 RPLD.02.02.01-10-0191/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją firmy Alfatronic 62,86% pozytywny 

33 RPLD.02.02.01-10-0192/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa ZWOLTEX 

Sp. z o.o. 
91,43% pozytywny 

34 RPLD.02.02.01-10-0194/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa „ANDRA” 

Sp. z o.o. 
74,29% pozytywny 

35 RPLD.02.02.01-10-0200/17 
Opracowanie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firm na 

rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych 
97,14% pozytywny 

36 RPLD.02.02.01-10-0203/17 
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 

91,43% pozytywny 

37 RPLD.02.02.01-10-0208/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy FLOATING PLATFORM SYSTEM Jacek Ziółkowski 65,71% pozytywny 

38 RPLD.02.02.01-10-0212/17 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

ALLES 
80,00% pozytywny 

39 RPLD.02.02.01-10-0214/17 Plan rozwoju eksportu w firmie PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Paweł Gwardys 74,29% pozytywny 

40 RPLD.02.02.01-10-0215/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego sposobem na internacjonalizację przedsiębiorstwa Dalpex 

Andrzej Bugajski 
88,57% pozytywny 

41 RPLD.02.02.01-10-0216/17 
Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy 

KORPRINT 
80,00% pozytywny 

42 RPLD.02.02.01-10-0217/17 Opracowanie modelu biznesowego szansą na powiększenie portfela klientów firmy KNITTEX 74,29% pozytywny 

43 RPLD.02.02.01-10-0219/17 Opracowanie modelu biznesowego DINX GROUP Sp. z o.o. w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne 74,29% pozytywny 

 
 

 
 




