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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi  

konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 
 

 

L.p. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  
w % 

1 RPLD.02.03.01-10-0001/17 
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki zastosowaniu innowacyjnego dogniataka w produkcji części stalowych dla 

branży medycznej i lotniczej 
92,86 

2 RPLD.02.03.01-10-0002/17 
Wprowadzenie na rynek wyników prac badawczo rozwojowych dotyczących wentylatorów promieniowych z nastawnymi 

w ruchu łopatkami wirnika  
78,57 

3 RPLD.02.03.01-10-0003/17 Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek innowacyjnych wkładów filtracyjnych 80,95 

4 RPLD.02.03.01-10-0005/17 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego mieszalnika o zmniejszonym oporze hydrodynamicznym - niskoenergetyczny 

system mieszania 
79,37 

5 RPLD.02.03.01-10-0007/17 
Wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz zarządzania treściami (TZT) w procedurach 

analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, 
elektrofizjologiczną i introspekcję 

76,19 

6 RPLD.02.03.01-10-0008/17 Wdrożenie przez AGRECOL Sp. z o.o. innowacyjnych produktów będących wynikiem prac B+R 74,60 

7 RPLD.02.03.01-10-0013/17 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu: papieru dla niewidomych do alfabetu Braille'a oraz zwiększenie 

konkurencyjności poprzez usprawnianie procesu produkcji papieru sublimacyjnego 
68,25 

8 RPLD.02.03.01-10-0021/17 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kompletnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z PVC w koekstruzji, 

zbrojonego hybrydowym włóknem ciągłym szklanym 
66,67 

9 RPLD.02.03.01-10-0022/17 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów 

sterylizowanych 
88,10 

10 RPLD.02.03.01-10-0023/17 
Wdrożenie własnych wyników prac B+R z użyciem innowacyjnej technologii połączenia mikrokapsułek oraz kompresji 

rajstop 
90,48 

11 RPLD.02.03.01-10-0025/17 
Wdrożenie adaptacyjnej rynkowo oferty odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych w firmie ECO - ABC dzięki 

zastosowaniu zaawansowanych narzędzi ICT 
79,37 



 

 

12 RPLD.02.03.01-10-0026/17 
Wdrożenie efektów projektu badawczo-rozwojowego pt. "Technologie i procedury implantoprotetyczne w świetle 

własnych badań klinicznych" 
88,89 

13 RPLD.02.03.01-10-0029/17 
Uruchomienie produkcji publikacji odznaczających się barierą bakteriostatyczną dzięki zastosowaniu nanotechnologii  

i na konkurencyjnych warunkach, dzięki wykorzystaniu informatycznych systemów do optymalizacji zarządzania  
i wsparcia łańcucha produkcji 

76,19 

14 RPLD.02.03.01-10-0034/17 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowych separatorów światłowodowych 76,19 

15 RPLD.02.03.01-10-0036/17 
Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji talerzy do agregatów uprawowych, powstałych  

w wyniku prac B+R 
88,10 

16 RPLD.02.03.01-10-0037/17 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnej technologii nadawania właściwości 

barierowych przed UV dzianinom z włókien bawełny z wykorzystaniem techniki druku filmowego płaskiego - sitodruku 
76,19 

17 RPLD.02.03.01-10-0045/17 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności Drukarni 

Oltom 
63,49 

18 RPLD.02.03.01-10-0048/17 Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia powłok ochronnych na wyroby stalowe 77,78 

19 RPLD.02.03.01-10-0051/17 
Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego firmy KME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników własnych 

prac B+R  
77,78 

20 RPLD.02.03.01-10-0054/17 Wdrożenie nowej technologii produkcji energooszczędnych, wielkogabarytowych przesiewaczy do kruszyw 71,43 

21 RPLD.02.03.01-10-0055/17 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych 80,95 

22 RPLD.02.03.01-10-0058/17 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji biszkoptów prozdrowotnych 80,95 

23 RPLD.02.03.01-10-0059/17 
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych skarpet dla biegaczy i rowerzystów aktywnie wspomagających zapobieganie 

kontuzjom 
87,30 

24 RPLD.02.03.01-10-0060/17 
Uruchomienie produkcji zrobotyzowanej linii paletyzacji worków w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-

rozwojowych 
80,95 

25 RPLD.02.03.01-10-0062/17 
Implementacja innowacyjnej technologii produkcji tkaniny parasolowej w oparciu  

o własne prace badawczo rozwojowe 
90,48 

26 RPLD.02.03.01-10-0064/17 
Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikacji powierzchniowej dzianiny bawełnianej, związkami hydrofobowymi, 

plazmą atmosferyczną oraz nanocząsteczkami dwutlenku tytanu w celu podwyższenia komfortu fizjologicznego 
wykonanej z niej odzieży 

90,48 

27 RPLD.02.03.01-10-0065/17 
Wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania wielowarstwowych laminatów z dzianin rządkowych modyfikowanych 

plazmą atmosferyczną 
82,54 

28 RPLD.02.03.01-10-0070/17 Wdrożenie wyników autorskich prac B+R, celem wprowadzenia na rynek nowych produktów dla sektora rolniczego 74,60 

29 RPLD.02.03.01-10-0071/17 
Zakup i wdrożenie wyników prac B+R dotyczących nowatorskich rozwiązań w odzieży dla osób niepełnosprawnych  

i długotrwale unieruchomionych 
77,78 



 

 

30 RPLD.02.03.01-10-0073/17 Nowa oferta wielkogabarytowych konstrukcyjnych płyt z tworzyw 87,30 

31 RPLD.02.03.01-10-0074/17 Wdrożenie innowacji w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych 66,67 

32 RPLD.02.03.01-10-0076/17 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań z nadrukiem ozdobnym 84,13 

33 RPLD.02.03.01-10-0078/17 
Wdrożenie do produkcji innowacyjnej kolekcji koszulek dla kobiet ciężarnych, chroniącej płód przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym/e-smogiem 
66,67 

34 RPLD.02.03.01-10-0082/17 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych linii przerobu surowca drzewnego 82,54 

35 RPLD.02.03.01-10-0083/17 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań tekturowych zabezpieczanych impregnatem o wysokiej 

tłuszczoodporności 
85,71 

36 RPLD.02.03.01-10-0084/17 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania bezkarkasowych elementów indukcyjnych 87,30 

37 RPLD.02.03.01-10-0086/17 
Wprowadzenie do oferty spółki FORTECH nowego produktu w postaci proekologicznych rur poliamidowych  

o zwiększonej elastyczności przeznaczonych do transportu mediów 
75,40 

38 RPLD.02.03.01-10-0087/17 
Wprowadzenie na rynek zintegrowanego układu do kompensacji prądów ziemnozwarciowych, będącego wynikiem 

przeprowadzonych samodzielnie przez Fabrykę Transformatorów w Żychlinie prac B+R 
80,95 

39 RPLD.02.03.01-10-0088/17 
Wprowadzenie na rynek nowej rodziny strukturalnych paneli elewacyjnych z gipsu lub betonu zdobionych drukiem 

cyfrowym 
85,71 

40 RPLD.02.03.01-10-0089/17 
Wprowadzenie na rynek nowej metody wykończania dzianin z wykorzystaniem barwników termochromowych oraz 

hydrofobizacji 
73,02 

41 RPLD.02.03.01-10-0090/17 
Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci innowacyjnych prozdrowotnych przekąsek owocowych 

wzbogacanych witaminami i minerałami 
82,54 

42 RPLD.02.03.01-10-0091/17 
Wprowadzenie na rynek zintegrowanego systemu oświetlenia obrotowego oraz urządzeń z sygnałem 

wysokoczęstotliwościowym, będącego wynikiem własnych prac B+R Przedsiębiorstwa FAMED  
73,02 

43 RPLD.02.03.01-10-0092/17 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu siedzisk ortopedycznych 60,32 

44 RPLD.02.03.01-10-0093/17 Typoszereg innowacyjnych wałów uprawowych - nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne 65,08 

45 RPLD.02.03.01-10-0095/17 
Wdrożenie innowacyjnej technologii walcowania i spawania elementów z blach trudnościeralnych będącej wynikiem 

własnych prac B+R 
92,06 

46 RPLD.02.03.01-10-0096/17 
Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie  

Reganta Szlascy Sp. J. 
88,89 

47 RPLD.02.03.01-10-0104/17 Wykorzystanie wyników własnych B+R dla zwiększenia wydajności infrastruktury OZE 96,83 

48 RPLD.02.03.01-10-0118/17 Wdrożenie w przedsiębiorstwie OVER GROUP innowacyjnej technologii produkcji opatrunków hydrożelowych 90,48 



 

 

49 RPLD.02.03.01-10-0126/17 
Wzrost konkurencyjności spółki SZKŁO-DEKOR poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali świata produktów  

i technologii w zakresie produkcji szkła 
63,49 

50 RPLD.02.03.01-10-0134/17 
Wdrożenie technologii produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych bandaży na bazie włókna 

antybakteryjnego o wysokiej zawartości jonów srebra: sterylnych opasek elastycznych tkanych oraz adhezyjnych 
bandaży sportowych przez lidera rynku materiałów opatrunkowych w Polsce firmę DALPEX 

80,16 

51 RPLD.02.03.01-10-0135/17 Tkaniny przewodzące o szerokim spektrum zastosowania źródłem innowacyjności i przewagi konkurencyjnej firmy 85,71 

52 RPLD.02.03.01-10-0139/17 
Innowacyjne cyfrowe planowanie procesu implantologicznego wraz z kompleksową produkcją komponentów i narzędzi 

do pełnego, przewidywalnego leczenia protetycznego z zachowaniem funkcjonalności i estetyki 
90,48 

53 RPLD.02.03.01-10-0140/17 Uruchomienie w A.D. TECH s.c. linii produkcyjnej do wytwarzania innowacyjnego oprzyrządowania medycznego 77,78 

54 RPLD.02.03.01-10-0141/17 Uruchomienie linii produkcyjnej do innowacyjnego preparatu BIO-TOP 76,19 

55 RPLD.02.03.01-10-0142/17 Wdrożenie do produkcji nowej generacji elementów infrastruktury drogowej wg normy PN-EN 124-6:2015-07 65,08 

56 RPLD.02.03.01-10-0147/17 Włączenie nowoczesnych substancji aktywnych dla podniesienia konkurencyjności i ochrony środowiska 87,30 

57 RPLD.02.03.01-10-0149/17 
Dywersyfikacja produktowa firmy GROSPOL poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R skutkujących 

wprowadzeniem na rynek innowacyjnych siedzisk biurowych 
77,78 

58 RPLD.02.03.01-10-0152/17 
Wdrożenie wyników prac B+R nad procesami obróbki produktu roślinnego celem wprowadzenia w firmie "BROMEX" 

innowacji procesowej, umożliwiającej wytwarzanie produktu o udoskonalonych właściwościach 
92,06 

59 RPLD.02.03.01-10-0160/17 Nowatorska oferta na bazie innowacyjnej struktury tkanej bambusowo-wełnianej 84,13 

60 RPLD.02.03.01-10-0162/17 Wprowadzenie na rynek inteligentnych opakowań z innowacyjną funkcją kontrolną  69,84 

61 RPLD.02.03.01-10-0173/17 
Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę prac B+R umożliwiających produkcję innowacyjnego 

na skalę świata słupka z otworem podłużnym 
98,41 

62 RPLD.02.03.01-10-0174/17 Wdrożenie wyników prac B+R pozwalających na wprowadzenie na rynek nowoczesnych pługów ciężkich 95,24 

 




