ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
www.cop.lodzkie.pl

tel. /+42/ 230 15 50
fax /+42/ 230 15 51
cop@cop.lodzkie.pl

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej I stopnia
konkurs nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18

L.p.

Numer wniosku
o dofinansowanie

Tytuł projektu

1

RPLD.02.01.02-10-0001/19

Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych do MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

2

RPLD.02.01.02-10-0002/19

Ewolucja firmy dzięki prorozwojowym usługom doradczym

3

RPLD.02.01.02-10-0003/19

Realizacja usług doradczych w zakresie drukowania spersonalizowanego pasywnego chipu RFID UHF wielokrotnego użytku
wraz z wdrożeniem ich rezultatów

4

RPLD.02.01.02-10-0004/19

Zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze przez przedsiębiorstwo WITOLD MICHALAK O.G.
Witold Michalak w celu rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności firmy

5

RPLD.02.01.02-10-0005/19

Rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ASKONET Michał Jabłoński dzięki nabyciu prorozwojowych
usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu

6

RPLD.02.01.02-10-0006/19

Wzrost konkurencyjności firmy FHU Marcin Masłowski przez nabycie proinnowacyjnych usług doradczych

7

RPLD.02.01.02-10-0007/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MOSS LABORATORIES poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

8

RPLD.02.01.02-10-0008/19

Rozwój firmy CINKA FHU AGNIESZKA GOTTAS poprzez wykorzystanie specjalistycznych usługo doradczych
świadczonych przez IOB

9

RPLD.02.01.02-10-0009/19

Wykorzystanie specjalistycznych usług prorozwojowych jako narzędzia stymulującego rozwój firmy FHU MICHAŁ
OWCZAREK

10

RPLD.02.01.02-10-0010/19

Usługi prorozwojowe szansą na dalszy rozwój firmy Sekwencja Sp.k.

11

RPLD.02.01.02-10-0011/19

Rozwój spółki PUREVENTION poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

12

RPLD.02.01.02-10-0012/19

Rozwój spółki PUREVENTION poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

13

RPLD.02.01.02-10-0013/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AIRSTAL Sp. z o.o. poprzez nabycie i wdrożenie specjalistycznych usług
doradczych

14

RPLD.02.01.02-10-0017/19

Analiza potencjału działalności B+R spółki Bilberry

15

RPLD.02.01.02-10-0018/19

Ocena potencjału technicznego rozwiązania - "Oprawa oświetleniowa do badania wypływu światła na mikroorganizmy
biorące udział w procesie oczyszczania ścieków"

16

RPLD.02.01.02-10-0019/19

Specjalistyczne usługi doradcze szansą na rozwój spółki BILBERRY

17

RPLD.02.01.02-10-0020/19

Ocena działalności B+R, opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania
do oznaczania toksyn w żywności firmy LumiSep.

18

RPLD.02.01.02-10-0021/19

Profesjonalizacja oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB

19

RPLD.02.01.02-10-0023/19

Komercjalizacja mobilnych mebli wypoczynkowych Brandee, bezpośrednio napełnianych powietrzem

20

RPLD.02.01.02-10-0024/19

Profesjonalizacja oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz sektora MŚP

21

RPLD.02.01.02-10-0026/19

Rozwój MŚP dzięki prorozwojowym usługą doradczym

22

RPLD.02.01.02-10-0027/19

Realizacja usług doradczych w zakresie komercyjnego badania mikrobiomu glebowego wraz z wdrożeniem ich rezultatów

