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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
runda II

L.p.

Numer wniosku
o dofinansowanie

Tytuł projektu

1

RPLD.02.01.02-10-0028/19

Rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności Paweł Porębski NIKART poprzez skorzystanie z usług doradczych
akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu

2

RPLD.02.01.02-10-0030/19

Wprowadzenie do firmy innowacji poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych wraz z ich wdrożeniem

3

RPLD.02.01.02-10-0031/19

"DentalFront"

4

RPLD.02.01.02-10-0032/19

Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych dla portalu www.bakalie.com

5

RPLD.02.01.02-10-0033/19

Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych dla projektu Scooter4you

6

RPLD.02.01.02-10-0034/19

Prorozwojowe usługi doradcze dla portali branżowych zarządzanych przez TERMOCLIMA sp. z o.o. sp.k.

7

RPLD.02.01.02-10-0037/19

Zakup proinnowacyjnych usług badawczych w zakresie opracowania procesów i procedur świadczenia nowych usług

8

RPLD.02.01.02-10-0038/19

Prorozwojowe usługi doradcze polegające na wsparciu prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa poprzez
wejście na nowe rynki zbytu i rozszerzeniu ofert usługowej przedsiębiorstwa.

9

RPLD.02.01.02-10-0039/19

Wzrost konkurencyjności Kancelarii EUPATENT.PL Sp. z o.o. przez pakiet specjalistycznych prorozwojowych usług
doradczych i wdrożenie ich rezultatów

10

RPLD.02.01.02-10-0040/19

Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych do spółki FAST IT przez Instytucje Otoczenia Biznesu

11

RPLD.02.01.02-10-0042/19

Wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych o specjalistycznym charakterze do rozwoju firmy BIURO USŁUG
KSIĘGOWO-BIUROWYCH ANNA MADEJSKA

12

RPLD.02.01.02-10-0043/19

Usługi rozwojowe szansą na rozwój firmy DERMOTECHNIKA PIOTR BORKOWSKI SP.J

13

RPLD.02.01.02-10-0044/19

Doradztwo i wdrożenie systemu optymalizacji wytwarzania wyrobów medycznych z plików cyfrowych

14

RPLD.02.01.02-10-0045/19

Podniesienie konkurencyjności firmy EWDAR Dariusz Nowakowski poprzez realizację prorozwojowych usług doradczych
i wdrożenie ich rezultatów

15

RPLD.02.01.02-10-0046/19

Rozwój firmy dzięki prorozwojowym usługom doradczym

16

RPLD.02.01.02-10-0047/19

Prorozwojowa usługa doradcza szansą rozwoju firmy

17

RPLD.02.01.02-10-0048/19

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację usługi prorozwojowej

18

RPLD.02.01.02-10-0049/19

Usługi prorozwojowe szansą na rozwój firmy

19

RPLD.02.01.02-10-0050/19

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez realizację prorozwojowych usług doradczych i wdrożenie ich rezultatów
w firmie

20

RPLD.02.01.02-10-0051/19

Rozwój firmy "TROJANKA" poprzez realizację usługi prorozwojowej

21

RPLD.02.01.02-10-0052/19

Wzrost konkurencyjności firmy KANSYN poprzez realizacje usługi prorozwojowej i wdrożenia jej rezultatów

22

RPLD.02.01.02-10-0053/19

Rozwój firmy M.R.Drobet Marcin Rzepka poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i wdrożenie jej rezultatów

23

RPLD.02.01.02-10-0054/19

Rozwój firmy poprzez przygotowanie wdrożenia nowego produktu

24

RPLD.02.01.02-10-0056/19

„Rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności FHU Michał Owczarek poprzez skorzystanie z usług doradczych akredytowanej
Instytucji Otoczenia Biznesu”

25

RPLD.02.01.02-10-0057/19

Zakup prorozwojowej usługi doradczej – tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych wraz z wdrożeniem
rezultatów usługi.

26

RPLD.02.01.02-10-0059/19

Profesjonalizacja oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB

27

RPLD.02.01.02-10-0060/19

Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze
świadczonych przez IOB z zamiarem wdrożenia rezultatów tych usług

28

RPLD.02.01.02-10-0061/19

IDEa – środowisko do tworzenia oprogramowania z użyciem grafów procesowych

29

RPLD.02.01.02-10-0062/19

Nabycie specjalistycznej usługi świadczonej przez IOB stanowiącej odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa

30

RPLD.02.01.02-10-0063/19

Doradztwo specjalistyczne dla S. I A. Pietrucha Sp. z o.o.

31

RPLD.02.01.02-10-0064/19

32

RPLD.02.01.02-10-0065/19

33

RPLD.02.01.02-10-0066/19

Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB

34

RPLD.02.01.02-10-0067/19

Rozwój MŚP dzięki prorozwojowym usługom doradczym

35

RPLD.02.01.02-10-0068/19

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

36

RPLD.02.01.02-10-0069/19

Rozwój spółki PIMLab poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

37

RPLD.02.01.02-10-0070/19

Rozwój spółki PUREVENTION poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

38

RPLD.02.01.02-10-0071/19

Profesjonalizacja działalności Kancelarii Prawnej poprzez usługi doradcze w zakresie marketingu, zarządzania klientami
kluczowymi oraz zarządzania finansami firmy.

39

RPLD.02.01.02-10-0072/19

Usprawnienie procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie poprzez zakup usługi doradczej i wprowadzenie
jej rekomendacji szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy Adam Żebrowski KORA

RPLD.02.01.02-10-0073/19

Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez Jednostkę Otoczenia Biznesu w zakresie usprawniania procesów
produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie wraz ze wskazaniem odpowiednich rekomendacji i ich wdrożeniem
szansą na rozwój Firmy Certus Construction Sp. z o.o.

40

Zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
które będą stanowiły w wsparcie w profesjonalizacji, rozwoju i rozszerzeniu działalności spółki.
Rozwój Spółki poprzez zakup usług doradczych świadczonych przez IOB i wdrożenie nowoczesnego systemu do
zarządzania produkcją w firmie.

41

RPLD.02.01.02-10-0074/19

Rozwój firmy poprzez zastosowanie prorozwojowych usług doradczych i ich wdrożenie

42

RPLD.02.01.02-10-0075/19

43

RPLD.02.01.02-10-0076/19

44

RPLD.02.01.02-10-0077/19

Usługa doradcza w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych wraz z wdrożeniem jej zaleceń jako szansa na rozwój
Firmy Gomar Plus i jej innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych produktów.

45

RPLD.02.01.02-10-0078/19

Zwiększenie konkurencyjności firmy „GRAF ART DRUKARNIA” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych usług doradczych
świadczonych przez Jednostkę Otoczenia Biznesowego i wdrożenie zaleceń usprawniających moc produkcyjną lub
automatyzację”

46

RPLD.02.01.02-10-0079/19

Rozwój Firmy HAK-POL poprzez doradztwo w zakresie usprawniania procesów wraz z wdrożeniem rekomendacji.

47

RPLD.02.01.02-10-0080/19

Zwiększenie konkurencyjności Virtual House dzięki specjalistycznym usługom doradczym

48

RPLD.02.01.02-10-0081/19

49

RPLD.02.01.02-10-0082/19

50

RPLD.02.01.02-10-0083/19

Wsparcie w postaci realizacji specjalistycznej usługi prorozwojowej konsultingu infrastrukturalnego wraz z komponentem
wdrożeniowym.
Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami wraz z komponentem
wdrożeniowym.
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA VARS SP. Z O.O. POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG DORADCZYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

51

RPLD.02.01.02-10-0084/19

„Profesjonalne usługi biznesowe jako krok do rozwoju oferty firmy ZAMANA GROUP Cezary Zamana”

52

RPLD.02.01.02-10-0085/19

Wykonanie specjalistycznych usług doradczych szansą na rozwój firmy Mega-Pack Piotr Kurowski

53

RPLD.02.01.02-10-0086/19

Rozwój spółki VISTA POLAND poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

54

RPLD.02.01.02-10-0087/19

Opracowanie usługi doradczej w postaci kampanii marketingowej/promocyjnej - szansą na rozwój firmy ALLES COMPANY
Sp. z o.o.

55

RPLD.02.01.02-10-0088/19

Specjalistyczne usługi doradcze szansą na rozwój firmy PPHU ‘’ALLES” Alicja Wojciechowska

Innowacyjne usługi doradcze IOB w zakresie wsparcia Spółki Renova w opracowaniu nowoczesnych systemów do
zarządzania Firmą i ich wdrożenia.
Wsparcie w zakresie dynamicznego rozwoju firmy poprzez profesjonalną usługę w zakresie analizy i pozyskiwania klientów
kluczowych.

56

RPLD.02.01.02-10-0089/19

Prorozwojowe usługi doradcze szansą na rozwój MŚP

57

RPLD.02.01.02-10-0090/19

Organizacja specjalistycznej usługi doradczej dla firmy JIM Sp. z o.o.

58

RPLD.02.01.02-10-0091/19

Realizacja usług doradczych w zakresie wprowadzenia pełnej komputeryzacji przedsiębiorstwa oraz otwarcia nowego
kanału sprzedaży i komunikacji z klientem poprzez Internet.

59

RPLD.02.01.02-10-0092/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług prorozwojowych

60

RPLD.02.01.02-10-0093/19

Wzrost konkurencyjności P.P.HU. "SPIN" KONRAD KIERSZTYN poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania
wzornictwem

61

RPLD.02.01.02-10-0094/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AIRSTAL Sp. z o.o. poprzez nabycie i wdrożenie usługi doradczej dotyczącej
usprawnienia procesów okołoprodukcyjnych

62

RPLD.02.01.02-10-0095/19

Wdrożenie nowego modelu biznesowego

63

RPLD.02.01.02-10-0096/19

Rozwój firmy dzięki profesjonalnym usługom biznesowym

64

RPLD.02.01.02-10-0097/19

Profesjonalizacja firmy dzięki specjalistycznym usługom biznesowym

65

RPLD.02.01.02-10-0099/19

Profesjonalizacja poprzez realizację specjalistycznych usług doradczych

66

RPLD.02.01.02-10-0100/19

Prorozwojowe usługi doradcze szansą na rozwój MŚP

67

RPLD.02.01.02-10-0101/19

Realizacja usług prorozwojowych w firmie FUNDACJA EKOOSTOJA

68

RPLD.02.01.02-10-0105/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AGRO-FACTORY II S.C. poprzez realizację profesjonalnych usług biznesowych

69

RPLD.02.01.02-10-0106/19

„Usługi specjalistyczne sposobem na rozwój firmy Matix Bis Jan Kopiejewski”

70

RPLD.02.01.02-10-0107/19

Profesjonalizacja oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB

71

RPLD.02.01.02-10-0108/19

Rozwój firmy ASKONET Michał Jabłoński dzięki prorozwojowemu wsparciu doradczemu IOB

72

RPLD.02.01.02-10-0109/19

Zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu

73

RPLD.02.01.02-10-0110/19

Zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB stanowiących wsparcie
w rozwoju firmy.

74

RPLD.02.01.02-10-0111/19

Profesjonalizacja oraz rozwój firmy w wyniku przeprowadzonych specjalistycznych usług świadczonych przez instytucje
otoczenia biznesu.

75

RPLD.02.01.02-10-0112/19

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych w celu profesjonalizacji usług i ich wdrożenie

76

RPLD.02.01.02-10-0113/19

Zakup usług badawczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w celu wprowadzenia automatyzacji produkcji

77

RPLD.02.01.02-10-0114/19

Integracja platformy Social WiFi z asystentami głosowymi

78

RPLD.02.01.02-10-0115/19

Wzrost konkurencyjności firmy PRZETWÓRSTWO STALI - BT poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o
specjalistycznym charakterze i wdrożenie wyniku prac IOB w firmie Wnioskodawcy.

79

RPLD.02.01.02-10-0116/19

Profesjonalizacja oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB

80

RPLD.02.01.02-10-0117/19

Wsparcie w opracowaniu procesów świadczenia usług

81

RPLD.02.01.02-10-0118/19

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H.U. KAMAR na rynku usług ka-mieniarskich i budowlanych

82

RPLD.02.01.02-10-0119/19

Wsparcie w opracowaniu procesu świadczenia usługi

83

RPLD.02.01.02-10-0120/19

Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych, opracowanie planu marketingowego i wsparcie w opracowaniu
procesów świadczenia usług

84

RPLD.02.01.02-10-0122/19

Techniczne przygotowanie produkcji opraw UV dla branży kosmetycznej

85

RPLD.02.01.02-10-0124/19

Rozwój oraz komercjalizacja projektu aplikacji wyjazdowej IncenyiveApp

86

RPLD.02.01.02-10-0125/19

Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych dla MŚP przez IOB
w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w firmie EENGINE sp. z o.o.

87

RPLD.02.01.02-10-0126/19

Budowanie ścieżki rozwoju MŚP

88

RPLD.02.01.02-10-0127/19

Prorozwojowe usługi doradcze.

89

RPLD.02.01.02-10-0128/19

Usługi doradcze w zakresie realizacji projektu aplikacji do zarządzania klubem sportowym

90

RPLD.02.01.02-10-0129/19

Realizacja usług doradczych w zakresie analizy technicznej i funkcjonalnej systemów IT oraz budowy ścieżki komercjalizacji
dla rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa

91

RPLD.02.01.02-10-0131/19

Zbudowanie i wdrożenie platformy crowdfundingowej „Film Connector” służącej pozyskiwaniu finansowania na produkcje
filmowe

92

RPLD.02.01.02-10-0132/19

Rozwój systemów Lacan Technologies dla branży opakowań i przygotowania do druku

