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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej I stopnia 
 

konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 
runda II 

 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.02-10-0004/18 Opracowanie innowacyjnego silnika elektrycznego o wysokiej sprawności do ogólnego zastosowania 

2 RPLD.01.02.02-10-0005/18 Opracowanie przez Master Pharm S.A. technologii chelatowania magnezu 

3 RPLD.01.02.02-10-0006/18 Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika 

4 RPLD.01.02.02-10-0008/18 

Przeprowadzenie zaawansowanych prac badawczo – rozwojowych przez firmę Billennium celem opracowania innowacyjnej 

technologii video-weryfikacji opartej na zaawansowanej analizie wizerunku  

i analizie biometrycznej na wysokim (dotąd nie spotykanym) poziomie wiarygodności identyfikacji 

5 RPLD.01.02.02-10-0009/18 
Opracowanie produktu leczniczego przeznaczonego do zapobiegania i leczenia grypy typu A i B w populacji pediatrycznej 

oraz u osób dorosłych 

6 RPLD.01.02.02-10-0010/18 Innowacyjny tablet dotykowy dla osób niewidomych i niedowidzących 

7 RPLD.01.02.02-10-0011/18 
MOBIOEN: opracowanie i wdrożenie przełomowej technologii transportu skompresowanego biogazu oraz technologii 

niskoemisyjnego wytwarzania chłodu, ciepła i energii elektrycznej do wykorzystania w punktowych miejscach odbioru 



 

 

8 RPLD.01.02.02-10-0013/18 System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce 

9 RPLD.01.02.02-10-0014/18 Opracowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego 

10 RPLD.01.02.02-10-0015/18 
Prace B+R nad inteligentną platformą gromadzenia i przetwarzania danych, w oparciu o rozwiązania Device Mesh i Digital 

Mesh dla branży reklamy mobilnej 

11 RPLD.01.02.02-10-0016/18 Opracowanie nowej generacji materiału polimerowego i osłon do samochodowych układów hamulcowych 

12 RPLD.01.02.02-10-0017/18 Zastosowanie bioaktywnych wód geotermalnych Uzdrowiska Uniejów dla krenoterapii i produkcji napojów izotonicznych 

13 RPLD.01.02.02-10-0021/18 
Ocena przydatności solankowej wody geotermalnej z Uniejowa jako czynnika uzupełniającego terapię wybranych 

przewlekłych chorób układu oddechowego oraz skóry 

14 RPLD.01.02.02-10-0022/18 

ASM Smart Data System (ASM SDS) - badania nad systemem gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych z 

wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego do modernizacji procesów realizacyjnych i zarządczych oraz wdrażania 

nowych i zasadniczo udoskonalonych produktów i usług badawczych w ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

15 RPLD.01.02.02-10-0024/18 
Detekcja związków toksycznych za pomocą innowacyjnej mikro - kolumny z wykorzystaniem właściwości fluorescencyjnych 

związków szkodliwych zaadsorbowanych na powierzchni ciała stałego 

16 RPLD.01.02.02-10-0025/18 Diagnostyka urządzeń i pomieszczeń w oparciu o rozproszone opomiarowanie 

17 RPLD.01.02.02-10-0026/18 Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G) 

18 RPLD.01.02.02-10-0027/18 Wirtualna rzeczywistość w branży Human  Resources 

19 RPLD.01.02.02-10-0028/18 Nowe narzędzie optymalizacji procesu kontroli mikrobiologicznej w przemyśle kosmetycznym 

 




