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Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi  

 

konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 

 
 

L.p. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.02.01-10-0134/18 Nowe horyzonty internacjonalizacji poprzez wdrożenie modelu biznesowego 

2 RPLD.02.02.01-10-0135/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

3 RPLD.02.02.01-10-0136/18 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju działalności eksportowej 

4 RPLD.02.02.01-10-0001/19 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 

5 RPLD.02.02.01-10-0002/19 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 

6 RPLD.02.02.01-10-0003/19 Promocja innowacyjnych narzędzi AGRO-WIKT Sp. z o.o. na nowych rynkach międzynarodowych 

7 RPLD.02.02.01-10-0004/19 Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

8 RPLD.02.02.01-10-0005/19 Innowacje motorem eksportu 

9 RPLD.02.02.01-10-0006/19 Internacjonalizacja Spółki RAMP poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 



 

 

10 RPLD.02.02.01-10-0007/19 Ekspansja na rynki azjatyckie szansą na rozwój przedsiębiorstwa 

11 RPLD.02.02.01-10-0009/19 Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych 

12 RPLD.02.02.01-10-0011/19 Wzrost konkurencyjności spółki Woba poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 

13 RPLD.02.02.01-10-0012/19 Wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy LIEDMANN Sp. z o.o. 

14 RPLD.02.02.01-10-0016/19 Wdrożenie nowego modelu biznesowego celem rozwoju działalności eksportowej Polifarb-Łódź 

15 RPLD.02.02.01-10-0018/19 
Międzynarodowa ekspansja innowacyjnego preparatu bakteriofagowego zapobiegającego zakażeniom bakteriami Salmonella  

u drobiu 

16 RPLD.02.02.01-10-0020/19 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa z branży chemii budowlanej celem wejścia na nowe zagraniczne 

rynki zbytu 

17 RPLD.02.02.01-10-0021/19 Wdrożenie strategii wejścia na nowy zagraniczny rynek zbytu przez Seliga Microscopes Sp. z o.o. 

18 RPLD.02.02.01-10-0022/19 MapGO na nowych rynkach zbytu 

19 RPLD.02.02.01-10-0026/19 Wdrożenie modelu biznesowego 

20 RPLD.02.02.01-10-0027/19 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju działalności eksportowej 

21 RPLD.02.02.01-10-0028/19 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa Nowakowski-Transport sp. z o.o. 

22 RPLD.02.02.01-10-0029/19 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie KORPRINT sp. z o.o. 

23 RPLD.02.02.01-10-0032/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VEGA DRY, dzięki ekspansji na nowy rynek zagraniczny 

24 RPLD.02.02.01-10-0033/19 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie ELEMA - M. MIKOŁAJCZYK, G. PODSIADŁY SPÓŁKA JAWNA 

25 RPLD.02.02.01-10-0034/19 Międzynarodowa ekspansja produktów pończoszniczych 

26 RPLD.02.02.01-10-0035/19 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 



 

 

27 RPLD.02.02.01-10-0036/19 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 

28 RPLD.02.02.01-10-0037/19 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 

29 RPLD.02.02.01-10-0038/19 
Wdrożenie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 

30 RPLD.02.02.01-10-0039/19 Rozszerzenie działalności gospodarczej na nowe rynki zbytu poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 

31 RPLD.02.02.01-10-0040/19 
Internacjonalizacja firmy Michał Miller FURNITURE poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego/strategii rozwoju na 

nowych rynkach docelowych 

32 RPLD.02.02.01-10-0042/19 Rozwój aktywności międzynarodowej poprzez wejście na nowe rynki 

33 RPLD.02.02.01-10-0044/19 
Internacjonalizacja firmy PTM poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności 

przedsiębiorstwa 

34 RPLD.02.02.01-10-0045/19 Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa oferującego produkty branży bieliźniarskiej i pończoszniczej 

35 RPLD.02.02.01-10-0046/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 

36 RPLD.02.02.01-10-0047/19 Nowe rynki zbytu dla nowej grupy produktów 

37 RPLD.02.02.01-10-0049/19 Nowy rynek zbytu – nowe źródło przychodów spółki 

38 RPLD.02.02.01-10-0052/19 Internacjonalizacja firmy OPTOMER na nowych rynkach zagranicznych 

39 RPLD.02.02.01-10-0053/19 Internacjonalizacja firmy INDIGO NAILS na nowych rynkach zagranicznych 

 


