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

nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 

 

 

Lp. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.02.01-10-0221/17 
Wzrost aktywności międzynarodowej Firmy PRPH „KANDY” Stanisław Socik poprzez wdrożenie 
dedykowanej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji na rekomendowanych rynkach 

Austrii, Portugalii i Włoch 

2 RPLD.02.02.01-10-0222/17 
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa oferującego produkty z branży 

spożywczej 

3 RPLD.02.02.01-10-0223/17 
Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu - wdrożenie działań niezbędnych do wejścia na 

nowe rynki docelowe 

4 RPLD.02.02.01-10-0224/17 Międzynarodowa ekspansja produktów sztukateryjnych 

5 RPLD.02.02.01-10-0225/17 Rozwój eksportu firmy SOFRUPAK poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

6 RPLD.02.02.01-10-0001/18 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ROL/EX dzięki ekspansji na nowe rynki zagraniczne 

7 RPLD.02.02.01-10-0002/18 
Wejście na nowe rynki zbytu za granicą poprzez wdrożenie Nowego Modelu Biznesowego 

„JODMET” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Jodłowski 

8 RPLD.02.02.01-10-0003/18 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa „POLWET-CENTROWET” Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia 

nowego modelu biznesowego 

9 RPLD.02.02.01-10-0004/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego dla rozwoju spółki 



 

 

10 RPLD.02.02.01-10-0005/18 Rozwój eksportu firmy MEBIN poprzez wejście na nowy rynek docelowy 

11 RPLD.02.02.01-10-0006/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOGENED S.A. 

12 RPLD.02.02.01-10-0007/18 Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez wejście na nowe rynki 

13 RPLD.02.02.01-10-0008/18 Innowacje nowym źródłem eksportu 

14 RPLD.02.02.01-10-0009/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie Marilyn celem zdobycia nowych rynków 

zagranicznych 

15 RPLD.02.02.01-10-0010/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie Walter 

16 RPLD.02.02.01-10-0011/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego dla firmy Joyfood celem wejścia na nowe rynki 

zagraniczne 

17 RPLD.02.02.01-10-0012/18 
Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy Univertel Sp. z o.o. Sp. K. poprzez dywersyfikację rynków 

zbytu i rozwój sprzedaży na rynku niemieckim 

18 RPLD.02.02.01-10-0013/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w NRG Solutions Sp. z o.o. w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa poprzez eksport innowacyjnego NRGBOX-A 

19 RPLD.02.02.01-10-0014/18 
Internacjonalizacja firmy KEN poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa  

20 RPLD.02.02.01-10-0015/18 Rozwój eksportu firmy EXACO poprzez wejście na nowy rynek docelowy 

21 RPLD.02.02.01-10-0018/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie Nowa Szkoła 

22 RPLD.02.02.01-10-0019/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie „BAS BLEU” 

23 RPLD.02.02.01-10-0020/18 Internacjonalizacja spółki ASPOL-FV dzięki ekspansji eksportowej 



 

 

24 RPLD.02.02.01-10-0021/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

Andra Sp. z o.o. 

25 RPLD.02.02.01-10-0023/18 
Rozpoczęcie ekspansji zagranicznej przez firmę Gala poprzez wdrożenie nowego modelu 

biznesowego 

26 RPLD.02.02.01-10-0024/18 „Wsparcie działań eksportowych przedsiębiorstwa Od A do Z S.A.” 

27 RPLD.02.02.01-10-0025/18 Rozwój eksportu spółki FOODSOFT.PL poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

28 RPLD.02.02.01-10-0026/18 
Wzrost eksportu w firmie LALOUSHKA LTD. SP. Z O.O. poprzez wdrożenie strategii w zakresie 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

29 RPLD.02.02.01-10-0027/18 Polski Brand Odzieżowy „NaOko” na wybranych rynkach zagranicznych 

30 RPLD.02.02.01-10-0030/18 
Wejście Pietrucha Sp. z o.o.  International Sp. K. na nowe rynki zagraniczne poprzez wdrożenie 

nowego modelu biznesowego 

31 RPLD.02.02.01-10-0031/18 Wzrost eksportu poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji 

32 RPLD.02.02.01-10-0032/18 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp. J. w 

wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego 

33 RPLD.02.02.01-10-0033/18 Ekspansja zagraniczna firmy KONRAD Sp. Jawna na nowych rynkach zagranicznych 

34 RPLD.02.02.01-10-0034/18 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planthouse 2 Sp. z o.o.  

35 RPLD.02.02.01-10-0037/18 Ekspansja zagraniczna firmy Manufaktura Czekolady na nowych rynkach zagranicznych 

36 RPLD.02.02.01-10-0038/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie  

37 RPLD.02.02.01-10-0041/18 
Promocja polskich, innowacyjnych narzędzi rolniczych, wynikająca ze strategii internacjonalizacji 

Agro-Wikt Sp. z o.o. 



 

 

38 RPLD.02.02.01-10-0042/18 
Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa Polanik Sp. z o.o. 

SK 

39 RPLD.02.02.01-10-0044/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy Agnes 

40 RPLD.02.02.01-10-0045/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy AFG Jakub Kokot 

41 RPLD.02.02.01-10-0046/18 Wdrożenie opracowanego modelu biznesowego szansa na rozwój firmy 

42 RPLD.02.02.01-10-0047/18 
Internacjonalizacja firmy POGO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

43 RPLD.02.02.01-10-0048/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju działalności eksportowej 

44 RPLD.02.02.01-10-0049/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

45 RPLD.02.02.01-10-0050/18 Internacjonalizacja firmy BLACK HORSE na rynkach międzynarodowych 

46 RPLD.02.02.01-10-0051/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa GOMAR PLUS 

47 RPLD.02.02.01-10-0053/18 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa PPHU „SPORTEX” Grzegorz Bielecki 

48 RPLD.02.02.01-10-0054/18 Rozwój firmy MEDINUTRILAN poprzez eksport produktów na rynki Azji 

49 RPLD.02.02.01-10-0055/18 Ekspansja zagraniczna firmy GOLDEN GRAIN szansą na dalszy rozwój 

50 RPLD.02.02.01-10-0057/18 Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa z branży chemii budowlanej 

51 RPLD.02.02.01-10-0058/18 Wsparcie rozwoju eksportu agencji reklamowej 



 

 

52 RPLD.02.02.01-10-0059/18 
Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego spółki poprzez wdrożenie nowego modelu 

biznesowego przedsiębiorstwa  

53 RPLD.02.02.01-10-0060/18 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa POLCALC poprzez wdrożenie strategii biznesowej wejścia na 

rynek ukraiński 

54 RPLD.02.02.01-10-0061/18 
Wdrożenie strategii internacjonalizacji celem zwiększenia działalności eksportowej przedsiębiorstwa 

MIKOMAX 

55 RPLD.02.02.01-10-0062/18 
Internacjonalizacja firmy Zakład Aparatury Elektrycznej „ERGOM” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie 

planu rozwoju eksportu 

56 RPLD.02.02.01-10-0063/18 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy FEMI na rynkach międzynarodowych 

57 RPLD.02.02.01-10-0064/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji w przedsiębiorstwie 

Inspiration Sp. z o.o. 

58 RPLD.02.02.01-10-0065/18 Rozwój działalności eksportowej poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  

59 RPLD.02.02.01-10-0066/18 
Rozwój działalności eksportowej poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

internacjonalizacji 

60 RPLD.02.02.01-10-0068/18 Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 

61 RPLD.02.02.01-10-0069/18 Internacjonalizacja firmy poprzez eksport na nowych rynkach zbytu 

62 RPLD.02.02.01-10-0070/18 Rozpoczęcie działalności eksportowej poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 

63 RPLD.02.02.01-10-0071/18 Internacjonalizacja spółki Neutrica poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 

64 RPLD.02.02.01-10-0072/18 Nowe rynki zbytu dla innowacyjnych produktów spółki 

65 RPLD.02.02.01-10-0076/18 
Wdrożenie strategii internacjonalizacji Przedsiębiorstwa w celu zintensyfikowania działalności 

eksportowej na wybranych rynkach: Izrael, Katar, Belgia, Szwecja, Włochy, Norwegia 



 

 

66 RPLD.02.02.01-10-0077/18 
Internacjonalizacja firmy „PRODUKTY NATURALNE” Berezińscy spółka jawna poprzez wdrożenie 

strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa  

67 RPLD.02.02.01-10-0079/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

ZWOLTEX Sp. z o.o. 

68 RPLD.02.02.01-10-0080/18 Wdrożenie strategii internacjonalizacji firmy MATCH&SPARK 

69 RPLD.02.02.01-10-0081/18 Rozwój eksportu spółki KOMPANIA LEŚNA poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

70 RPLD.02.02.01-10-0082/18 Ekspansja na rynki zagraniczne KLINIKI WOLMED 

71 RPLD.02.02.01-10-0083/18 
Rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa DALPEX Andrzej Bugajski poprzez 

wdrożenie nowego modelu biznesowego zawartego w strategii biznesowej w zakresie 
internacjonalizacji 

72 RPLD.02.02.01-10-0084/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy „EVOKAII CLOTHING” 

73 RPLD.02.02.01-10-0085/18 Wsparcie eksportu FOOD SERVICE Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych 

74 RPLD.02.02.01-10-0086/18 Wdrażanie strategii internacjonalizacji przez firmę „AGRECOL” Sp. z o.o. 

75 RPLD.02.02.01-10-0087/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy  

TRANS-TEX 

76 RPLD.02.02.01-10-0088/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego IQ DENT Sp. z o.o. 

77 RPLD.02.02.01-10-0089/18 
Promocja na arenie międzynarodowej oferty inteligentnego oświetlenia tj. marek własnych spółki 

IMO (IMOLIGHT, BABY LULU, FADDO) wyposażonych w oprawę oświetleniową kompatybilną ze 
standardem inteligentnych domów Z-WAVE kluczem dla rozpoczęcia eksportu na rynek niemiecki 

78 RPLD.02.02.01-10-0090/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie LAMA „LAMA” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa w celu zdobycia klientów na nowych rynkach 

zagranicznych 



 

 

79 RPLD.02.02.01-10-0091/18 
Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Paweł 

Gwardys 

80 RPLD.02.02.01-10-0092/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie „FASSIS” w celu zdobycia klientów na nowych 

rynkach zagranicznych 

81 RPLD.02.02.01-10-0094/18 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności 

firm na rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych 

82 RPLD.02.02.01-10-0095/18 
Wdrożenie 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 

83 RPLD.02.02.01-10-0097/18 
Wzrost aktywności międzynarodowej KNK PRODUCTION & DEVELOPMENT  

Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dedykowanej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji na 
rekomendowanych rynkach Czech, Danii i Rosji 

84 RPLD.02.02.01-10-0098/18 HYDROSAFEGUARD na rynku chińskim 

85 RPLD.02.02.01-10-0100/18 Nowe rynki zbytu dla innowacyjnych produktów branży medycznej 

86 RPLD.02.02.01-10-0102/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w spółce SANNPROFI poprzez udział w imprezach 

targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym 

87 RPLD.02.02.01-10-0103/18 
Internacjonalizacja firmy Optomer poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

88 RPLD.02.02.01-10-0104/18 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Vitamizu na rynkach zagranicznych 

89 RPLD.02.02.01-10-0105/18 Inteligentna szafa rackowa i szuflada światłowodowa – polskie wynalazki na zagranicznych rynkach  

90 RPLD.02.02.01-10-0106/18 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa GEO 

POLSKA Sp. z o.o. 

 




