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

 

konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 
 

  

 
 

L.p. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  
w % 

1 RPLD.02.03.01-10-0001/18 
Rozszerzenie oferty firmy BROWIN o innowacyjny produkt eko balon z korkiem z zatyczką, dzięki wdrożeniu 

wyników prac B+R 
80,77% 

2 RPLD.02.03.01-10-0007/18 
„OD SKAŁY DO GRANULI” - WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU PRZEMIAŁU KRUSZYW 

MINERALNYCH W PRODUKCJI CIĄGŁEJ GRANULOWANYCH NAWOZÓW MINERALNYCH  
98,08% 

3 RPLD.02.03.01-10-0009/18 
"Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań ekoinnowacyjnych w firmie Agro Trade Grzegorz Bujak poprzez zakup 

innowacyjnej wiertnicy". 
55,77% 

4 RPLD.02.03.01-10-0012/18 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego nawozu doglebowego o nowych parametrach fizykochemicznych  

i cechach użytkowych  
82,69% 

5 RPLD.02.03.01-10-0013/18 Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R 92,31% 

6 RPLD.02.03.01-10-0015/18 
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania laminatów z dzianin osnowowej i dystansowej spełniających 

wymogi wyrobu medycznego oraz branży motoryzacyjnej 
82,69% 

7 RPLD.02.03.01-10-0021/18 Innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa 57,69% 

8 RPLD.02.03.01-10-0023/18 
Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki 

ładowarkowej górnego wysypu 
67,31% 

9 RPLD.02.03.01-10-0025/18 
Implementacja innowacji procesowej kluczem do wprowadzenia nowego produktu na rynek krajowy  

i międzynarodowy 
50,00% 



 

 

10 RPLD.02.03.01-10-0029/18 Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego jako efekt wdrożenia wyników własnych prac B+R 73,08% 

11 RPLD.02.03.01-10-0030/18 
Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę wyników prac B+R poprzez stworzenie 

innowacji produktowej rozładunku produktów półmasowych w systemie higienicznym dedykowanej dla 
przemysłu rolno-spożywczego. 

96,15% 

12 RPLD.02.03.01-10-0032/18 
Wdrożenie innowacyjnej technologii regeneracji kompresorów klimatyzacji będącej wynikiem prac badawczo-

rozwojowych prowadzonych przez Airstal Sp. z o. o. 
92,31% 

13 RPLD.02.03.01-10-0034/18 
Wprowadzenie na rynek przez VORSTER nowej maszyny szwalniczej wykorzystywanej w szczególności do 

szycia poduszek powietrznych 
75,00% 

14 RPLD.02.03.01-10-0037/18 Wprowadzenie na rynek pakowanej próżniowo mieszanki nasion traw z podłożem 71,15% 

15 RPLD.02.03.01-10-0038/18 Budowa zakładu w celu wprowadzenia na rynek nowych poszyć budowlanych 65,38% 

16 RPLD.02.03.01-10-0042/18 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu ROOFING 71,15% 

17 RPLD.02.03.01-10-0043/18 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obrębie zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego  

w oparciu o wyniki własnych prac B+R 
71,15% 

18 RPLD.02.03.01-10-0044/18 
Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych dotyczących nowych produktów z zakresu 

niezmechanizowanego agd, służących do utrzymywania  czystości 
82,69% 

19 RPLD.02.03.01-10-0046/18 
Wdrożenie wyników prac b+r pozwalających na wprowadzenie na rynek nowoczesnych pługów z sekcją 

nacinająco-spulchniającą 
75,00% 

20 RPLD.02.03.01-10-0047/18 Dwubiegunowe nici chirurgiczne – polskie rozwiązanie o światowym poziomie innowacyjności 84,62% 

21 RPLD.02.03.01-10-0052/18 
Wdrożenie nowej gamy podzespołów elektronicznych do systemów wentylacyjnych będących efektem prac 

badawczych  
92,31% 

22 RPLD.02.03.01-10-0055/18 Opracowanie uniwersalnych skan lokatorów kompatybilnych z systemem łączników indywidualnych Apollo 90,38% 

23 RPLD.02.03.01-10-0056/18 Wdrożenie własnych prac B+R szansą na otworzenie nowych rynków zbytu 69,23% 

24 RPLD.02.03.01-10-0057/18 
WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI KOMPANIA LEŚNA DZIĘKI WDROŻENIU INNOWACYJNEJ 

KABINY CIĄGNIKOWEJ ORAZ KLEMBANKU 
82,69% 

25 RPLD.02.03.01-10-0059/18 
Wdrożenie innowacyjnego preparatu bakteriofagowego dla akwakultury opracowanego w wyniku własnych 

prac B+R drogą do znaczącego wzrostu konkurencyjnosci Spółki 
82,69% 

26 RPLD.02.03.01-10-0061/18 
Wprowadzenie do oferty nowej gamy przyczep modułowych wykonanych ze stopów lekkich, dzięki wdrożeniu 

innowacyjnej technologii laserowego cięcia i precyzyjnego gięcia metali w firmie PPHU Ta-No Tadeusz 
Nockoski. 

67,31% 



 

 

27 RPLD.02.03.01-10-0063/18 
Wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności w spółce Jaś i Małgosia dzięki wdrożeniu technologii 

zrobotyzowanego wypieku pieczywa o wydłużonym procesie kontrolowanej fermentacji, przy zastosowaniu 
stabilizacji ciśnienia oraz odzysku ciepła 

51,92% 

28 RPLD.02.03.01-10-0077/18 Wdrożenie technologii wytwarzania opakowań ze spersonalizowanym nadrukiem 50,00% 

29 RPLD.02.03.01-10-0082/18 

WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEGO PŁUGU DŁUTOWEGO  MARKI AGRO-FAKTORY II 
JAKO 

EFEKT KOMERCJALIZACJI SAMODZIELNIE ZREALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRAC  
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

92,31% 

30 RPLD.02.03.01-10-0083/18 
Uruchomienie nowej produkcji palet drewnianych o właściwościach  

bakterio- i grzybo- statycznych na bazie wyników prac B+R 
71,15% 

31 RPLD.02.03.01-10-0085/18 Wdrożenie wspomaganych cyfrowo spersonalizowanych usług 1-dniowej endodoncji i endoprotetyki 51,92% 

32 RPLD.02.03.01-10-0087/18 
Podniesienie konkurencyjności firmy METAL-TECHNIKA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego 

produktu  w postaci maszyny optymalizującej do drewna i wycinania wad drewna z cięciem ukośnym 
78,85% 

33 RPLD.02.03.01-10-0088/18 Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji chleba pszenno-owsianego 57,69% 

 
 

 
 


