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

 

 

L.p. 
Numer wniosku o 
dofinansowanie 

Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.02-10-0072/17 Opracowanie innowacyjnej technologii oceny dojrzałości kompostu 

2 RPLD.01.02.02-10-0073/17 Przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia innowacyjnego systemu monitoringu pacjenta 

3 RPLD.01.02.02-10-0074/17 Kompleksowe prace B+R nad prototypem zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych 

4 RPLD.01.02.02-10-0075/17 Opracowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego 

5 RPLD.01.02.02-10-0077/17 Wieloczujnikowy inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych – Safety SynCrossing 

6 RPLD.01.02.02-10-0078/17 Opracowanie przez Master Pharm S.A. technologii chelatowania  żelaza w celu poprawy jego biodostępności 

7 RPLD.01.02.02-10-0079/17 Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym elektronicznym układem kontroli środków trwałych 

8 RPLD.01.02.02-10-0080/17 
Opracowanie zautomatyzowanego układu dopasowania impedancji obciążenia w przemysłowych zgrzewarkach i 

nagrzewnicach dielektrycznych 

9 RPLD.01.02.02-10-0081/17 Prace B+R celem pozyskiwania i przetwarzania bioaktywnych fitozwiązków z materiału roślinnego 

10 RPLD.01.02.02-10-0082/17 Prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie podłogi wygłuszającej nowego typu 

11 RPLD.01.02.02-10-0084/17 
System informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem kinowym SMART CINEMA jako wynik prac B+R LSI 

SOFTWARE S.A. 



 

 

12 RPLD.01.02.02-10-0086/17 Wirtualny architekt 

13 RPLD.01.02.02-10-0087/17 
Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych przez LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o. celem wdrożenia 

nowej generacji urządzeń multifunkcyjnych 

14 RPLD.01.02.02-10-0088/17 Rozwój Vit4Drink 

15 RPLD.01.02.02-10-0089/17 
NAVIMED – przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania 

innowacyjnej usługi informatycznej do zastosowania w opiece zdrowotnej 

16 RPLD.01.02.02-10-0091/17 Intensyfikacja aktywności badawczo – rozwojowej spółki służące urynkowieniu innowacyjnego korpusu filtra do wody 

17 RPLD.01.02.02-10-0092/17 Prace rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej technologii przez przedsiębiorstwo ENERBIO 

18 RPLD.01.02.02-10-0093/17 
Semantyczna analiza bezpieczeństwa systemów informatycznych działających w chmurze stosowanych w branży filmowej i 

przedsięwzięciach multimedialnych 

19 RPLD.01.02.02-10-0094/17 Opracowanie technologii innowacyjnych bioaktywnych opatrunków przeznaczonych do leczenia trudnogojących się ran 

20 RPLD.01.02.02-10-0095/17 
Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad technologią produkcji betonu samozagęszczelnego SCC z dodatkami 

popiołów wapiennych 

21 RPLD.01.02.02-10-0096/17 Możliwość zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w rekrutacji i selekcji personelu 

22 RPLD.01.02.02-10-0097/17 
Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne 

zmniejszających ryzyko wystąpienia SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych 

23 RPLD.01.02.02-10-0100/17 Badania naukowe nad otrzymaniem zaawansowanych materiałów budowlanych: spoiwa i betonu konopno - wulkanicznego 

24 RPLD.01.02.02-10-0103/17 Wieloetapowy system ostrzenia noży jako efekt prac badawczo-rozwojowych w firmie Zakład Ślusarski Michał Brzeski 

25 RPLD.01.02.02-10-0104/17 
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych do zastosowania w nowatorskiej  platformie e-commerce w celu 

opracowania innowacyjnej metodologii oceny preferencji zakupowych użytkowników, konstrukcji ich profili behawioralnych 
oraz w efekcie analizy koszykowej wykorzystującej metadane 

26 RPLD.01.02.02-10-0105/17 Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przemysłu cukrowniczego w oparciu o prace B+R 

27 RPLD.01.02.02-10-0106/17 
Przeprowadzenie prac B+R z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w celu stworzenia „BOTWALL” – innowacyjnego 

narzędzia do ochrony aplikacji webowych 



 

 

28 RPLD.01.02.02-10-0107/17 
Prowadzenie działalności B+R w celu opracowania składu i technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu 

impregnacyjnego nadającego właściwości hydrofobowe oraz biobójcze powierzchniom paneli fotowoltaicznych oraz 
kolektorów słonecznych  

29 RPLD.01.02.02-10-0108/17 Stresstester – automatyczne testy wydajności aplikacji w symulowanych warunkach rzeczywistych  

 




