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Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi
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.02.01.02-10-0034/19

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

3

RPLD.02.01.02-10-0039/19

4

RPLD.02.01.02-10-0042/19

5

RPLD.02.01.02-10-0043/19

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

6

RPLD.02.01.02-10-0049/19

Usługi prorozwojowe szansą na rozwój firmy

7

RPLD.02.01.02-10-0050/19

Rozwój firmy poprzez realizację prorozwojowych usług doradczych i wdrożenie ich rezultatów

8

RPLD.02.01.02-10-0051/19

Rozwój firmy "TROJANKA" poprzez realizację usługi prorozwojowej

9

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

Wzrost konkurencyjności Kancelarii EUPATENT.PL Sp. z o.o. przez pakiet specjalistycznych prorozwojowych usług
doradczych i wdrożenie ich rezultatów
Wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych o specjalistycznym charakterze do rozwoju firmy BIURO USŁUG
KSIĘGOWO-BIUROWYCH ANNA MADEJSKA

10

RPLD.02.01.02-10-0062/19

Nabycie specjalistycznej usługi świadczonej przez IOB stanowiącej odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa

11

RPLD.02.01.02-10-0063/19

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

12

RPLD.02.01.02-10-0068/19

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

13

RPLD.02.01.02-10-0071/19

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

14

RPLD.02.01.02-10-0074/19

Rozwój firmy poprzez zastosowanie prorozwojowych usług doradczych i ich wdrożenie

15

RPLD.02.01.02-10-0076/19

16

RPLD.02.01.02-10-0077/19

17

RPLD.02.01.02-10-0081/19

18

RPLD.02.01.02-10-0082/19

19

RPLD.02.01.02-10-0083/19

20

RPLD.02.01.02-10-0084/19

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

21

RPLD.02.01.02-10-0085/19

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

22

RPLD.02.01.02-10-0086/19

Rozwój spółki VISTA POLAND poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych

23

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.

24

RPLD.02.01.02-10-0088/19

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

25

RPLD.02.01.02-10-0089/19

Prorozwojowe usługi doradcze szansą na rozwój MŚP

26

RPLD.02.01.02-10-0090/19

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

27

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.

Wsparcie w zakresie dynamicznego rozwoju firmy poprzez profesjonalną usługę w zakresie analizy i pozyskiwania klientów
kluczowych.
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.
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

28

RPLD.02.01.02-10-0092/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług prorozwojowych

29

RPLD.02.01.02-10-0093/19

30

RPLD.02.01.02-10-0094/19

31

RPLD.02.01.02-10-0095/19

Wdrożenie nowego modelu biznesowego

32

RPLD.02.01.02-10-0096/19

Rozwój firmy dzięki profesjonalnym usługom biznesowym

33

RPLD.02.01.02-10-0097/19

Profesjonalizacja firmy dzięki specjalistycznym usługom biznesowym

34

RPLD.02.01.02-10-0101/19

Realizacja usług prorozwojowych w firmie FUNDACJA EKOOSTOJA

35

RPLD.02.01.02-10-0105/19

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

36

RPLD.02.01.02-10-0106/19

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

37

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.

38

RPLD.02.01.02-10-0117/19

Wsparcie w opracowaniu procesów świadczenia usług

39

RPLD.02.01.02-10-0126/19

Budowanie ścieżki rozwoju MŚP

40

RPLD.02.01.02-10-0127/19

Prorozwojowe usługi doradcze.

Wzrost konkurencyjności P.P.HU. "SPIN" KONRAD KIERSZTYN poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania
wzornictwem
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AIRSTAL Sp. z o.o. poprzez nabycie i wdrożenie usługi doradczej dotyczącej
usprawnienia procesów okołoprodukcyjnych

