
  
ul. Moniuszki7/9  

90-101 Łódź tel.  /+48/ 42 230 15 50 

www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl 

 

  

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej I stopnia 
 

konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-052/19 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.02-10-0035/19 Urządzenie rozdzielające i podające opakowania/tacki 

2 RPLD.01.02.02-10-0036/19 ActivMeno 

3 RPLD.01.02.02-10-0037/19 Opracowanie struktury wiodącej dla nowego produktu w terapii onkologicznej 

4 RPLD.01.02.02-10-0038/19 
Opracowanie nowej technologii materiału na bazie polimeru silikonowego VMQ przeznaczonego do samochodowych wysoko 

wydajnościowych układów hamulcowych do projektów Porsche/Audi PPE i Volkswagen/Porsche MSB.        

5 RPLD.01.02.02-10-0039/19 Rodzina innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych 

6 RPLD.01.02.02-10-0040/19 Projekt badawczy dotyczący opracowania polskiego systemu implantologicznego 

7 RPLD.01.02.02-10-0041/19 RUVRE (Remote Universal Virtual Reality Rendering Engine) 

8 RPLD.01.02.02-10-0042/19 Opracowanie kompozycji szkliw do wytworzenia płytek o gładkiej powierzchni i wysokiej klasie skuteczności antypoślizgowej 

9 RPLD.01.02.02-10-0043/19 
Inteligentne zarządzanie ciepłem odpadowym pochodzącym z procesu, połączone z rozpoznawaniem i reagowaniem na 

aktualne potrzeby zakładu 

10 RPLD.01.02.02-10-0044/19 Badania innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej wadze. 



 

 

11 RPLD.01.02.02-10-0045/19 Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego systemu sterowania natężeniem oświetlenia ulicznego 

12 RPLD.01.02.02-10-0046/19 
Zaprojektowanie i opracowanie innowacyjnego produktu – nawiewnika laminarnego wyposażonego w bezpieczny system 

wymiany filtrów oraz dodatkowych zabezpieczeń operatora, przeznaczonego między innymi do pomieszczeń czystych branży 
chemicznej, medycznej, farmaceutycznej 

13 RPLD.01.02.02-10-0047/19 Opracowanie termoaktywnej bezszwowej odzieży typu 1st layer (pierwsza warstwa) odstraszającej owady 

14 RPLD.01.02.02-10-0050/19 Prace B+R nad opracowaniem mechanizmów autorskiego narzędzia Lightscape Customer Perspective PR. 

15 RPLD.01.02.02-10-0051/19 
Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego 

odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn 

16 RPLD.01.02.02-10-0052/19 LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych 

17 RPLD.01.02.02-10-0053/19 
Zastosowanie technologii AI umożliwiającej wprowadzenie wirtualnego gracza w celu opracowania gry rozwijającej 

kompetencje zarządzania produkcją EngiMaster 

18 RPLD.01.02.02-10-0057/19 Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania dedykowanego dla branży automotive i finansowej 

19 RPLD.01.02.02-10-0058/19 
Opracowanie efektywnego testu przesiewowego umożliwiającego wyodrębnienie grupy pacjentów z podwyższonym ryzykiem 

choroby nowotworowej spośród osób obojga płci z nawracającymi zapaleniami pęcherza moczowego 

 


