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

konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18 
 

 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.02.01-10-0112/18 Przygotowanie planu eksportu przedsiębiorstwa Faspol Sp. z o.o. w celu internacjonalizacji wytwarzanych produktów 

2 RPLD.02.02.01-10-0113/18 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy Proeko JP celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 

3 RPLD.02.02.01-10-0114/18 
Nowy model biznesowy w zakresie internacjonalizacji dla Przedsiębiorstwa-Handlowo-Usługowego AFIX Pabich i Lesiak 

Spółka Jawna 

4 RPLD.02.02.01-10-0115/18 Nowy model biznesowy firmy "VELVET CONCEPT" gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych 

5 RPLD.02.02.01-10-0116/18 Przygotowanie planu eksportu przedsiębiorstwa LIEDMANN Sp. z o.o. w celu internacjonalizacji wytwarzanych produktów 

6 RPLD.02.02.01-10-0117/18 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów 

7 RPLD.02.02.01-10-0118/18 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów 

8 RPLD.02.02.01-10-0119/18 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów 

9 RPLD.02.02.01-10-0120/18 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów 

10 RPLD.02.02.01-10-0121/18 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów 



 

 

11 RPLD.02.02.01-10-0122/18 
Opracowanie modelu biznesowego dla firmy WOBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, celem 

wejścia na nowe rynki zagraniczne 

12 RPLD.02.02.01-10-0124/18 
"Pewność i swoboda w działaniu na rynkach zagranicznych". Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji 

działalności firmy BZB Projekt 

13 RPLD.02.02.01-10-0125/18 
Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa 

14 RPLD.02.02.01-10-0126/18 Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą 

15 RPLD.02.02.01-10-0127/18 Strategia wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu 

16 RPLD.02.02.01-10-0128/18 
Winkler Innovation Group sp. z o.o. sp.k. na ścieżce do  internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez eksport 

specjalistycznych produktów akustycznych na rynki azjatyckie 

17 RPLD.02.02.01-10-0129/18 Opracowanie modelu wprowadzenia oferty firmy Match&Spark na nowe rynki międzynarodowe 

18 RPLD.02.02.01-10-0130/18 
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 

19 RPLD.02.02.01-10-0131/18 
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 

20 RPLD.02.02.01-10-0132/18 
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 

21 RPLD.02.02.01-10-0133/18 
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 

 


