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

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

 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

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 

2.  RPLD.02.03.01-10-0002/18 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu tapet do pomieszczeń mokrych. 

3.  RPLD.02.03.01-10-0003/18 Wdrożenie nowoczesnej rehabilitacji i diagnostyki w wirtualnej rzeczywistości 

4.  RPLD.02.03.01-10-0004/18 
Wzrost konkurencyjności spółki Kultowy Browar Staropolski poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego piwa 

azotowanego oraz rozbudowę infrastruktury 

5.  RPLD.02.03.01-10-0005/18 Innowacje w produkcji opakowań 

6.  RPLD.02.03.01-10-0006/18 
Świadczenie innowacyjnych usług medycznych w zakresie rehabilitacji ruchowej i poznawczej oraz innowacyjnego leczenia 

w dziedzinie urologii i onkologii 

7.  RPLD.02.03.01-10-0007/18 
„Od skały do granuli” - wdrożenie innowacyjnego procesu przemiału kruszyw mineralnych w produkcji ciągłej granulowanych 

nawozów mineralnych 

8.  RPLD.02.03.01-10-0008/18 
Innowacyjne technologie obrazowania i inteligentny system integracji sklepu internetowego z dostawcami źródłem zaufania 

społecznego do rzetelnej i pełnej informacji 

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

wiertnicy". 



 

 

10.  RPLD.02.03.01-10-0010/18 Innowacyjne urządzenie do nadzoru i monitorowania stanu sieci i infrastruktury elektrycznej. 

11.  RPLD.02.03.01-10-0011/18 Wdrożenie innowacyjnej obróbki szkła 

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

użytkowych 

13.  RPLD.02.03.01-10-0013/18 Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R 

14.  RPLD.02.03.01-10-0014/18 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Grafarti spółka cywilna Rafał Matczak Andrzej Gawrych poprzez wdrożenie 

innowacyjnej technologii produkcji książek w oprawie złożonej z okładką twardą wyposażoną w powłokę hydrofobową 
odporną na zabrudzenia 

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

wyrobu medycznego oraz branży motoryzacyjnej 

16.  RPLD.02.03.01-10-0016/18 Rozszerzenie działalności firmy Inn Conn Artur Goździk poprzez wdrożenie wyników badań oraz zakup środków trwałych. 

17.  RPLD.02.03.01-10-0017/18 
Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie wymiany i budowy sieci elektroenergetycznych oraz stanowisk 

słupowych na gruntach o bardzo niskiej nośności 

18.  RPLD.02.03.01-10-0019/18 Rozwój przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu i procesu produkcji 

19.  RPLD.02.03.01-10-0021/18 Innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa 

20.  RPLD.02.03.01-10-0022/18 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy SOLISYS poprzez wdrożenie technologii produkcji zimno giętych profili 

stalowych na rolkach 

21.  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 

22.  RPLD.02.03.01-10-0024/18 
Wzrost konkurencyjności  firmy EC INDUSTRIA  poprzez wprowadzenie na rynek nowatorskich projektów modułowych 

parkingów 

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

24.  RPLD.02.03.01-10-0026/18 
Wdrożenie nowych specjalistycznych usług doradczych w oparciu o Innowacyjny system „Elektroniczny audyt Jakości 

Procesów” 

25.  RPLD.02.03.01-10-0028/18 Wzbogacenie oferty asortymentowej przedsiębiorstwa o innowacyjną usługę wdrażaną w oparciu o innowacyjną technologię 



 

 

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

27.  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. 

28.  RPLD.02.03.01-10-0031/18 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy frontów meblowych o nowych cechach i parametrach użytkowych. 

29.  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. 

30.  RPLD.02.03.01-10-0033/18 
Wprowadzenie na rynek nowej usługi budowy dróg z zastosowaniem betonu na bazie kruszyw z recyklingu i spoiwa 

hydrauliczno – pucolanowego. 

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

poduszek powietrznych 

32.  RPLD.02.03.01-10-0035/18 Komercjalizacja wyników prac B+R w postaci innowacyjnych prozdrowotnych mieszanek przypraw – piramidek smaku. 

33.  RPLD.02.03.01-10-0036/18 
Wdrożenie wyników prac b+r nad opracowaniem metody wytwarzania wyrobów z tkanin o właściwościach 

samoczyszczących oraz przeciwdrobnoustrojowych 

34.  RPLD.02.03.01-10-0037/18 Wprowadzenie na rynek pakowanej próżniowo mieszanki nasion traw z podłożem 

35.  RPLD.02.03.01-10-0038/18 Budowa zakładu w celu wprowadzenia na rynek nowych poszyć budowlanych 

36.  RPLD.02.03.01-10-0039/18 
Innowacyjne rozwiązania w zakresie przygotowania warstwy podkładowej w technologii nakładania cynku lamelarnego, na 

podstawie samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych 

37.  RPLD.02.03.01-10-0040/18 
Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-

rozwojowych. 

38.  RPLD.02.03.01-10-0041/18 Wdrożenie innowacyjnej metki tekstylnej o nowych cechach funkcjonalnych stanowiących rezultat prac B+R 

39.  RPLD.02.03.01-10-0042/18 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu ROOFING 

40.  RPLD.02.03.01-10-0043/18 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obrębie zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego w oparciu o wyniki 

własnych prac B+R 

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

służących do utrzymywania  czystości 



 

 

42.  RPLD.02.03.01-10-0045/18 
Podniesienie konkurencyjności firmy Cynkownia Radomsko poprzez wdrożenie innowacyjnego optomechatronicznego 

systemu bieżącej kontroli obróbki strumieniowo-ściernej 

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

spulchniającą 

44.  RPLD.02.03.01-10-0047/18 Dwubiegunowe nici chirurgiczne – polskie rozwiązanie o światowym poziomie innowacyjności 

45.  RPLD.02.03.01-10-0050/18 Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o.o. innowacyjnej usługi dezynsekcji termicznej „EkoTerm”. 

46.  RPLD.02.03.01-10-0051/18 EKO-ELEKTRO STACJA – „Jutro zaczyna się dziś” 

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

48.  RPLD.02.03.01-10-0054/18 Wprowadzenie innowacyjnych produktów do oferty firmy AQUAFILTER EUROPE 

49.  RPLD.02.03.01-10-0055/18 Opracowanie uniwersalnych skan lokatorów kompatybilnych z systemem łączników indywidualnych Apollo 

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

51.  RPLD.02.03.01-10-0057/18 Wzrost konkurencyjności spółki kompania leśna dzięki wdrożeniu innowacyjnej kabiny ciągnikowej oraz klembanku 

52.  RPLD.02.03.01-10-0058/18 
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Indywidualna Praktyka Lekarska Urszula Puczkowska poprzez wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań 

53.  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 

54.  RPLD.02.03.01-10-0060/18 Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez wdrożenie technologii BIM oraz budowę budynku biurowego. 

55.  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. 

56.  RPLD.02.03.01-10-0062/18 Innowacyjna usługa i technologia szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 

57.  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 



 

 

58.  RPLD.02.03.01-10-0065/18 Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy DSS SERWIS poprzez zakup nowoczesnej stacji diagnostycznej 

59.  RPLD.02.03.01-10-0066/18 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów o właściwościach prozdrowotnych 

60.  RPLD.02.03.01-10-0067/18 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WIĄZAR¬DACH ¬ Wojciech Jędras dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii 

stropów dla budynków pasywnych 

61.  RPLD.02.03.01-10-0068/18 
Wzrost konkurencyjności firmy Format Druk poprzez rozszerzenie oferty o produkcję innowacyjnych etykiet 

niskonakładowych na niestandardowych podłożach rolowych 

62.  RPLD.02.03.01-10-0069/18 Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów 

63.  RPLD.02.03.01-10-0070/18 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Lama „Lama” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa poprzez zakup maszyn i urządzeń  w celu wdrożenia innowacyjnego produktu 

64.  RPLD.02.03.01-10-0071/18 
Implementacja innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych z wykorzystaniem innowacyjnych 

dodatków opartych na zleconych pracach badawczo - rozwojowych. 

65.  RPLD.02.03.01-10-0072/18 Implementacja innowacyjnego wyposażenia dla placówek oświatowych w oparciu o własne prace badawczo rozwojowe 

66.  RPLD.02.03.01-10-0073/18 Dywersyfikacja usług zakładu poprzez wdrożenie prac b+r  i rozszerzenie oferty o nowe usługi 

67.  RPLD.02.03.01-10-0074/18 Specjalistyczna  epilacja  laserowa 

68.  RPLD.02.03.01-10-0075/18 Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania produktów 

69.  RPLD.02.03.01-10-0076/18 Inteligentna Miodosytnia 

70.  RPLD.02.03.01-10-0077/18 Wdrożenie technologii wytwarzania opakowań ze spersonalizowanym nadrukiem 

71.  RPLD.02.03.01-10-0078/18 
Innowacyjna  diagnostyka w zakresie raka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi oraz rakowych schorzeń 

ginekologicznych 

72.  RPLD.02.03.01-10-0079/18 Meternet 4.0 

73.  RPLD.02.03.01-10-0080/18 Podniesienie innowacyjności w firmie poprzez zautomatyzowanie linii produkcyjnej 



 

 

74.  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 

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

bakterio- i grzybo- statycznych na bazie wyników prac B+R 

76.  RPLD.02.03.01-10-0084/18 
Wdrożenie w przedsiębiorstwie WPW Invest Sp. z o.o. nowej technologii do zastosowania przy produkcji drewnianych 

wiązarów dachowych 

77.  RPLD.02.03.01-10-0085/18 Wdrożenie wspomaganych cyfrowo spersonalizowanych usług 1-dniowej endodoncji i endoprotetyki 

78.  RPLD.02.03.01-10-0086/18 
Automatyzacja i optymalizacja procesów obsługowo-sprzedażowych w branży artykułów dziecięcych poprzez wdrożenie 

modułów informatycznych ( z wykorzystaniem technologii semantycznych) B2C internacjonalizujących i personalizujących 
przebieg wyboru towaru i proces zakupu (zgodnie z określoną kwerendą) na podstawie badań własnych  B+R. 

Wprowadzenie nowego sposobu obsługi klientów z województwa łódzkiego. 79.  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 

80.  RPLD.02.03.01-10-0088/18 Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji chleba pszenno-owsianego 

81.  RPLD.02.03.01-10-0089/18 
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do działalności firmy  innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych i produktowych 

82.  RPLD.02.03.01-10-0090/18 Budowa linii technologicznej do produkcji innowacyjnej formy kwasu masłowego 

 


