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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.02-10-043/18 
 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.02-10-0062/18 Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu rozpoznania obiektów 

2 RPLD.01.02.02-10-0002/19 
Opracowanie i wdrożenie na rynek narzędzia WODEN do zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach 

wodno-kanalizacyjnych. 

3 RPLD.01.02.02-10-0003/19 
Opracowanie technologii optymalizacji efektywności IOS przez zastosowanie sorbentu o podwyższonej reaktywności bez 

konieczności mielenia. (akronim „KREDA”) 

4 RPLD.01.02.02-10-0004/19 Opracowanie automatyzacji procesu produkcji wyrobów przeznaczonych do nowych samochodów. 

5 RPLD.01.02.02-10-0005/19 
Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją procesu drukowania celulozowych i poliestrowych dzianin rządkowych w 

aspekcie jakości druków oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń 

6 RPLD.01.02.02-10-0006/19 pDMP – platforma do zarządzania i przetwarzania danych konsumenckich w marketingu cyfrowym 

7 RPLD.01.02.02-10-0007/19 
Opracowanie termoaktywnej bezszwowej antyelektrostatycznej bielizny trudnopalnej o podwyższonych klasach 

trudnopalności 

8 RPLD.01.02.02-10-0008/19 Opracowanie technologii innowacyjnych kosmetyków bioaktywnych 

9 RPLD.01.02.02-10-0009/19 Projekt badawczy dotyczący opracowania polskiego systemu implantologicznego 

10 RPLD.01.02.02-10-0010/19 
Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego prototypu aplikacji mobilnej 

zdrowego trybu życia 
 
 



 

 

11 RPLD.01.02.02-10-0011/19 
Nowoczesne techniki komputerowe w procesie projektowania i weryfikacji wybranych podzespołów i systemów 

konstrukcyjnych terenowych podwozi oraz pojazdów specjalistycznych. 

12 RPLD.01.02.02-10-0012/19 
Opracowanie i demonstracja Elektrycznego Zamka Zabezpieczeń do zastosowań w systemach sterowania ruchem 

kolejowym 

13 RPLD.01.02.02-10-0013/19 
Działania B+R w zakresie wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistości oraz innych narzędzi i rozwiązań 

stosowanych w grach komputerowych do stworzenia prototypu aplikacji wykorzystującej AR dla podmiotów z szeroko 
pojętego sektora turystycznego 

14 RPLD.01.02.02-10-0014/19 
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania materiałowego pozwalającego na zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o 

zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych w jednym złożonym systemie ociepleń 

15 RPLD.01.02.02-10-0015/19 Opracowanie konstrukcji panelu  wielowarstwowego na bazie włókien wysokowytrzymałych 

16 RPLD.01.02.02-10-0016/19 Informatyzacja procesów bocznicowych z wykorzystaniem danych wizyjnych 

17 RPLD.01.02.02-10-0017/19 
Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych celem wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu choroby 

chrząstki stawowej 

18 RPLD.01.02.02-10-0018/19 Opracowanie przez PAMAPOL S.A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych 

19 RPLD.01.02.02-10-0019/19 
Opracowanie technologii efektywnego przetwarzania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby fermentacji 

metanowej 

20 RPLD.01.02.02-10-0020/19 
Opracowanie innowacyjnego produktu pochodzenia mlecznego z dodatkiem ekstraktów roślinnych z owoców rokitnika oraz 

jagody kamczackiej o właściwościach antyoksydacyjnych. 

21 RPLD.01.02.02-10-0022/19 Ocena wpływu innowacyjnej naturalnej terapii adjuwantowej na efekt terapeutyczny leczenia onkologicznego 

22 RPLD.01.02.02-10-0023/19 Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - ultracicha 

23 RPLD.01.02.02-10-0024/19 Włączenie sulfonylomoczników do herbicydów zbożowych 

 


