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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.02-10-054/19 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.01.02-10-0140/19 Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i wdrożenie jej rezultatów w firmie 

2 RPLD.02.01.02-10-0141/19 Zakup prorozwojowej usługi doradczej w celu rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firmy 

3 RPLD.02.01.02-10-0142/19 
Wzrost konkurencyjności firmy Imexus Yachts International Sp. z o.o. dzięki realizacji prorozwojowej usługi doradczej  

i wdrożeniu jej rezultatów 

4 RPLD.02.01.02-10-0143/19 
Wykorzystanie specjalistycznej usługi prorozwojowej jako narzędzia stymulującego rozwój firmy Imexus Yachts International 

Sp. z o.o. 

5 RPLD.02.01.02-10-0144/19 Zakup prorozwojowej usługi doradczej przez Past Actum Sp. z o.o. w celu rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firmy 

6 RPLD.02.01.02-10-0145/19 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Nordhorn J.M. Stasiak Spółka Jawna dzięki nabyciu prorozwojowej usługi 

doradczej świadczonej przez instytucje otoczenia biznesu 

7 RPLD.02.01.02-10-0147/19 Wsparcie rozwoju spółki poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB 

8 RPLD.02.01.02-10-0148/19 Zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB stanowiących wsparcie w rozwoju firmy BIG SPORT 

9 RPLD.02.01.02-10-0149/19 
Doradztwo w zakresie badania rynku  

w tym zapotrzebowania na dane usługi świadczone przez IOB w celu wdrożenia innowacyjnych usług medycznych 

10 RPLD.02.01.02-10-0150/19 
Doradztwo w opracowaniu procesów  

i procedur świadczenia usług świadczonych przez  IOB w celu wdrożenia innowacyjnych usług medycznych 



 

 

11 RPLD.02.01.02-10-0152/19 Zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB w celu poprawy konkurencyjności spółki 

12 RPLD.02.01.02-10-0153/19 Prorozwojowa usługa doradcza szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Chemar s.c. 

13 RPLD.02.01.02-10-0154/19 Rozwój firmy Chemar s.c dzięki prorozwojowej usłudze doradczej świadczonej przez IOB 

14 RPLD.02.01.02-10-0155/19 
Podniesienie konkurencyjności Restauracji KUBUŚ poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej w firmie i wdrożenie jej 

rezultatów 

15 RPLD.02.01.02-10-0156/19 Podniesienie konkurencyjności firmy  poprzez realizację prorozwojowych usług doradczych i wdrożenie ich rezultatów w firmie 

16 RPLD.02.01.02-10-0157/19 
Rozwój Firmy Handlowo-Usługowej "EKO-DOM" Wojciech Cieniewski poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i 

wdrożenie jej rezultatów 

17 RPLD.02.01.02-10-0158/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju NZOZ Ortomed 

18 RPLD.02.01.02-10-0159/19 
Realizacja prorozwojowych usług doradczych w celu optymalizacji procesów i podniesienia konkurencyjności i firmy 

rytczak1910 r. 

19 RPLD.02.01.02-10-0160/19 Realizacja specjalistycznych usług doradczych wraz z wdrożeniem ich rezultatów w firmie SUNSTYLE SYSTEMS 

 
20 

 

RPLD.02.01.02-10-0161/19 Wsparcie komercjalizacji projektu TuSzama 

 
21 

 

RPLD.02.01.02-10-0162/19 Usprawnienie procesów produkcji w STC Druk 

22 RPLD.02.01.02-10-0163/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju PAWIS Zakład Produkcyjno-Handlowy - Irena Gabara 

23 RPLD.02.01.02-10-0164/19 
Rozwój produktów cyfrowych firmy APPSTRACT PIOTR SZUTTENBACH BARTOSZ WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA  poprzez 

zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez wykwalifikowaną Instytucję Otoczenia Biznesu 

24 RPLD.02.01.02-10-0165/19 
Usługa doradcza w zakresie analizy istniejącej infrastruktury i technologii w obszarze logistyki i dystrybucji produktów wraz z 

wdrożeniem jej rekomendacji szansą na rozwój firmy Chemipack Sp. z o.o. 



 

 

25 RPLD.02.01.02-10-0166/19 
Rozwój firmy PAULOADRIANI Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznej usługi prorozwojowej w zakresie analizy 

funkcjonalnej istniejącej infrastruktury  
i technologii wraz z komponentem wdrożeniowym 

26 RPLD.02.01.02-10-0167/19 Prorozwojowa usługa doradcza szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Nordhorn J.M Stasiak Spółka Jawna 

27 RPLD.02.01.02-10-0168/19 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze 

28 RPLD.02.01.02-10-0169/19 
Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej switcha, pod kątem bezpieczeństwa  

i wydajności w dziedzinach rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych do potrzeb 

29 RPLD.02.01.02-10-0170/19 
Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemu zapór sieciowych, pod kątem bezpieczeństwa 

i wydajności w dziedzinach rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych do potrzeb 

30 RPLD.02.01.02-10-0171/19 
Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemu masowego magazynowania danych, pod 

kątem bezpieczeństwa i wydajności w dziedzinach rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych do potrzeb 

31 RPLD.02.01.02-10-0172/19 
Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemu automatycznej kopii zapasowej, pod kątem 

bezpieczeństwa i wydajności w dziedzinach rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych do potrzeb 

32 RPLD.02.01.02-10-0173/19 
Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej serwerów, pod kątem bezpieczeństwa  

i wydajności w dziedzinach rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych do potrzeb 

33 RPLD.02.01.02-10-0174/19 
Usługi doradcze w zakresie określenia obszaru nadzoru techniczno-technologicznego oraz w zakresie analizy funkcjonalnej 

istniejącej infrastruktury i technologii laboratorium wraz z wdrożeniem ich rekomendacji szansą na wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa Chemipack Sp. z o.o. 

34 RPLD.02.01.02-10-0175/19 
Szansa na zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa Chemipack Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej w 

zakresie opracowania procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług oraz wdrożenia jej rekomendacji 

35 RPLD.02.01.02-10-0176/19 
Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności  
w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa oraz projektowaniu rozwiązania dopasowanego do potrzeb Firmy 

Ekspertfitness.com Piotr Ośródka 

36 RPLD.02.01.02-10-0177/19 
Wzrost konkurencyjności firmy LTR Labs Sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez 

wykwalifikowana Instytucję Otoczenia Biznesu 

37 RPLD.02.01.02-10-0179/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług na potrzeby rozwoju sali zabiegowej i 

sterylizatorni PRO SALUS Sp. z o o  
Sp. komandytowa 



 

 

38 RPLD.02.01.02-10-0180/19 
Zakup usługi doradczej w zakresie konsultingu infrastrukturalnego oraz wdrożenie jej rekomendacji możliwością na rozwój 

badań laboratoryjnych prowadzonych w zakresie ekstrakcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

39 RPLD.02.01.02-10-0185/19 
Zakup usługi doradczej w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii wraz z wdrożeniem jej 

rekomendacji 

40 RPLD.02.01.02-10-0186/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług na potrzeby poradni laryngologicznej PRO 

SALUS Sp. z o o Sp. komandytowa 

41 RPLD.02.01.02-10-0187/19 Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług na potrzeby poradni kardiologicznej 

42 RPLD.02.01.02-10-0188/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług na potrzeby poradni neurologicznej PRO 

SALUS Sp. z o o Sp. komandytowa 

43 RPLD.02.01.02-10-0189/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług na potrzeby poradni okulistycznej PRO 

SALUS Sp. z o o Sp. komandytowa 

44 RPLD.02.01.02-10-0190/19 Rozwój i komercjalizacja produktu w firmie SunRoof Technology 

45 RPLD.02.01.02-10-0191/19 Rozwój i ocena potencjału komercyjnego produktu w firmie Deco Sp. z o.o. Sp. K 

46 RPLD.02.01.02-10-0192/19 Poszukiwanie i wybór najlepszej strategii w firmie Deco Sp. Deco Sp. z o.o. Sp. K 

47 RPLD.02.01.02-10-0193/19 Przeprowadzenie proinnowacyjnych usług doradczych w przedsiębiorstwie Natare Rental Sylwester Wasiak 

48 RPLD.02.01.02-10-0194/19 Przeprowadzenie proinnowacyjnych usług doradczych w przedsiębiorstwie PW Natare Renata Wasiak 

49 RPLD.02.01.02-10-0196/19 Profesjonalizacja procesu świadczenia usług oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dla Rondo Brauer spółka jawna 

50 RPLD.02.01.02-10-0198/19 Rozwój Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S.A. poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych 

51 RPLD.02.01.02-10-0199/19 Rozwój firmy BARCO poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych 

52 RPLD.02.01.02-10-0200/19 Usługi doradcze jako wsparcie rozwoju WATSONER Sp z o.o.  



 

 

53 RPLD.02.01.02-10-0201/19 Ewolucja firmy gastronomicznej dzięki prorozwojowym usługom doradczym 

54 RPLD.02.01.02-10-0203/19 
Zakup prorozwojowej usługi doradczej – wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii wraz 

z wdrożeniem rezultatów usługi 

55 RPLD.02.01.02-10-0204/19 
Zakup prorozwojowej usługi doradczej - wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii wraz z 

wdrożeniem rezultatów usługi 

56 RPLD.02.01.02-10-0205/19 Usługi prorozwojowe szansą na dalszy rozwój firmy z branży włókienniczej 

57 RPLD.02.01.02-10-0206/19 Organizacja specjalistycznych usług doradczych dla firmy: ArtBP s.c. Rafał Bułat Przemysław Paśnik 

58 RPLD.02.01.02-10-0207/19 Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych do sektora MŚP przez IOB 

 
59 

 

RPLD.02.01.02-10-0208/19 Profesjonalizacja usług biznesowych drogą do rozwoju spółki FORTECA 

60 RPLD.02.01.02-10-0209/19 Usługi prorozwojowe świadczone przez IOB szansą na dalszy rozwój firmy z branży włókienniczej 

61 RPLD.02.01.02-10-0210/19 Rozwój potencjału przedsiębiorstwa poprzez skorzystanie z usług doradczych IOB oraz wdrożenie ich wyników 

62 RPLD.02.01.02-10-0211/19 Doradztwo Jednostki Otoczenia Biznesu możliwością dalszego rozwoju firmy 

 
63 

 

RPLD.02.01.02-10-0212/19 Rozwinięcie firmy poprzez skorzystanie z usług doradczych IOB z wdrożeniem 

 
64 

RPLD.02.01.02-10-0213/19 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez skorzystanie z usług doradczych IOB wraz z wdrożeniem 

65 RPLD.02.01.02-10-0215/19 Profesjonalne wsparcie poprzez usługi doradcze IOB szansą na rozwój firmy 

 
66 

 

RPLD.02.01.02-10-0217/19 
Wzrost konkurencyjności firmy Codeengineers Łukasz Woźniakiewicz poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i 

wdrożenie jej rezultatów 

 
67 

 

RPLD.02.01.02-10-0218/19 
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy Antor Polska Tomasz Rutkowski dzięki wykorzystaniu specjalistycznej usługi 

doradczej 



 

 

 
68 

RPLD.02.01.02-10-0219/19 
Rozwój firmy MAR&WIS Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa poprzez realizację usług doradczych oraz wdrożenie ich 

rezultatów 

69 RPLD.02.01.02-10-0220/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju IBEKA Bogdan Kulbat Spółka komandytowa 

70 RPLD.02.01.02-10-0221/19 
Rozwój firmy PINOKIO BABY FASHION M.P.W. Gizińscy s.j. poprzez realizację usług doradczych oraz wdrożenie ich 

rezultatów 

71 RPLD.02.01.02-10-0222/19 Wykonanie usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów szansą rozwoju firmy Piotr Kolary Zakład Stolarski 

72 RPLD.02.01.02-10-0223/19 Specjalistyczna usługa prorozwojowa szansą na rozwój Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o. 

73 RPLD.02.01.02-10-0224/19 Wykonanie usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów szansą rozwoju firmy Sierant Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

74 RPLD.02.01.02-10-0225/19 
Wzrost konkurencyjności firmy PPHU „BATIS” Sp. z o.o. poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej  

i wdrożenie jej rezultatów 

75 RPLD.02.01.02-10-0226/19 Wzrost konkurencyjności spółki MSG TRADE poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i wdrożenie jej rezultatu 

76 RPLD.02.01.02-10-0227/19 Rozwój firmy Małgorzata Strzelczyk-Jelonek poprzez realizację usług doradczych oraz wdrożenie ich rezultatów 

77 RPLD.02.01.02-10-0228/19 Rozwój firmy „EUROBETON” Sp. z o.o. dzięki profesjonalnemu doradztwu i wdrożeniu jego rezultatów 

78 RPLD.02.01.02-10-0229/19 
Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie opracowania strategii marketingowej dla dystrybucji ekskluzywnej bielizny 

pościelowej odpowiedzią na potrzeby rozwojowe firmy LESZEK STEGLIŃSKI ALUX P.P.H.U. 

79 RPLD.02.01.02-10-0230/19 
Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie opracowania standardów świadczenia usług wraz z komponentem 

wdrożeniowym odpowiedzią na potrzeby rozwojowe firmy LESZEK STEGLIŃSKI ALUX P.P.H.U. 

80 RPLD.02.01.02-10-0231/19 
Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie opracowania procesów i procedur świadczenia usług wraz z komponentem 

wdrożeniowym odpowiedzią na potrzeby rozwojowe firmy GETINVEST Przemysław Bednarczyk 

81 RPLD.02.01.02-10-0232/19 
Rozwój firmy GETINVEST Przemysław Bednarczyk poprzez zakup usługi doradczej dotyczącej opracowania kampanii 

marketingowej/promocyjnej w zakresie dystrybucji ekskluzywnej bielizny męskiej 

82 RPLD.02.01.02-10-0233/19 Rozwój Firmy i optymalizacja procesowa dzięki współpracy z Jednostką Otoczenia Biznesu 



 

 

83 RPLD.02.01.02-10-0234/19 Wzrost konkurencyjności dzięki prorozwojowym usługom IOB 

84 RPLD.02.01.02-10-0236/19 Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych w przedsiębiorstwie GLOBALGRASS SP. Z O.O. 

85 RPLD.02.01.02-10-0237/19 Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych w przedsiębiorstwie EG System Sp. z o.o. Sp. k. 

86 RPLD.02.01.02-10-0238/19 Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych w przedsiębiorstwie PackOn Sp. z o.o. Sp. k. 

87 RPLD.02.01.02-10-0239/19 Profesjonalizacja firmy dzięki prorozwojowym usługom doradczym 

88 RPLD.02.01.02-10-0240/19 
Wdrożenie proinnowacyjnych efektów usług doradczych IOB do bieżącej działalności produkcyjnej Spółki AGRO-WIKT – 

napawanie lemieszy płużnych 

89 RPLD.02.01.02-10-0241/19 
Wdrożenie innowacji procesowych w rezultacie prorozwojowych usług doradczych w firmie Biuro rachunkowe MISEMI Sylwia 

Łukasik 

90 RPLD.02.01.02-10-0242/19 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykowanych wyrobów betonowych, pozwalających na  zasobooszczędne 

i szybkie realizacje obiektów budowlanych 

91 RPLD.02.01.02-10-0243/19 
Wdrożenie rezultatów proinnowacyjnych usług doradczych i innowacyjnych produktów w działalności Spółki AGRO-WIKT - 

innowacyjnych redlic agregatów uprawowych 

92 RPLD.02.01.02-10-0244/19 Platforma do tworzenia mobilnych aplikacji fitnessowych 

93 RPLD.02.01.02-10-0245/19 Organizacja specjalistycznej usługi doradczej dla firmy: InnoMentors sp. z o.o. sp.k 

94 RPLD.02.01.02-10-0247/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Solar App Sp. z o.o. poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych 

95 RPLD.02.01.02-10-0249/19 
Wzrost konkurencyjności firmy Depaner Renata Bohdanowicz poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych 

świadczonych przez wykwalifikowana Instytucję Otoczenia Biznesu 

96 RPLD.02.01.02-10-0250/19 Rozwój przedsiębiorstwa Tomasz Tulicki P.H.U. Omega poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych 

97 RPLD.02.01.02-10-0251/19 
Rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Akademia Omega Anna Tulicka dzięki skorzystaniu z prorozwojowych usług 

doradczych 



 

 

98 RPLD.02.01.02-10-0252/19 
Rozwój oraz podniesienie konkurencyjności firmy WCU Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z usług doradczych akredytowanej 

Instytucji Otoczenia Biznesu 

99 RPLD.02.01.02-10-0253/19 Cyfrowy asystent zakupowy dla branży odzieżowej 

100 RPLD.02.01.02-10-0255/19 Zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB w celu wdrożenia innowacyjnej obróbki szkła 

101 RPLD.02.01.02-10-0256/19 
Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez IOB w zakresie badania rynku dotyczącego wdrożenia terapii z zakresu 

medycyny regeneracyjnej oraz komórek macierzystych 

102 RPLD.02.01.02-10-0257/19 
Doradztwo w zakresie badania rynku dotyczące  wprowadzenia nowych usług z zakresu medycyny regeneracyjnej w wyniku 

wdrożenia prac B+R oraz zapotrzebowania na dane usługi  świadczone  przez  IOB 

103 RPLD.02.01.02-10-0258/19 Szansa rozwojowa dzięki skorzystaniu z profesjonalnego doradztwa IOB oraz wdrożenie wyników 

104 RPLD.02.01.02-10-0259/19 Usługi prorozwojowe dla wzmocnienia spółki 

105 RPLD.02.01.02-10-0260/19 Usługi proinnowacyjne dla usunięcia barier rozwojowych 

106 RPLD.02.01.02-10-0261/19 Zakup usług doradczych z zakresu zarządzania jakością 

107 RPLD.02.01.02-10-0262/19 Zakup specjalistycznych usług prorozwojowych jako narzędzie intensyfikujące rozwój spółki 

108 RPLD.02.01.02-10-0263/19 Usługi doradcze jako wsparcie rozwoju Fundacji Urban Forms   

109 RPLD.02.01.02-10-0264/19 Rozwój firmy poprzez zakup usługi doradczej wraz z wdrożeniem 

110 RPLD.02.01.02-10-0266/19 Multisektorowa platforma integracyjna ECM 

111 RPLD.02.01.02-10-0267/19 Specjalistyczne doradztwo szansą na rozwój firmy 

112 RPLD.02.01.02-10-0268/19 
Zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB stanowiących wsparcie w wdrożeniu innowacyjnych 

rozwiązań 



 

 

113 RPLD.02.01.02-10-0269/19 Przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia na rynek ekologicznych wyrobów kosmetycznych 

114 RPLD.02.01.02-10-0270/19 Wzmocnienie konkurencyjności marki Seablinks dzięki zakupowi profesjonalnej usługi doradczej i wdrożeniu jej rezultatów 

115 RPLD.02.01.02-10-0274/19 
Wzrost konkurencyjności firmy Waste Market Spółka z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi- elektronicznej platformy dla 

branży recyklingowej 

116 RPLD.02.01.02-10-0275/19 Proinnowacyjna usługa doradcza w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi w przedsiębiorstwie 

117 RPLD.02.01.02-10-0276/19 
Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami dzięki proinnowacyjnej 

usłudze doradczej 

118 RPLD.02.01.02-10-0277/19 
Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług w formie Systemu Obsługi 

Zgłoszeń Serwisowych 

119 RPLD.02.01.02-10-0278/19 Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług w branży optycznej 

120 RPLD.02.01.02-10-0279/19 
Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych dla MŚP przez IOB w odpowiedzi 

na zdiagnozowane potrzeby w firmie Medibut Zakład Produkcyjny Anna Krystosik-Brudz Janusz Brudz 

121 RPLD.02.01.02-10-0280/19 Inkubacja w zakresie standaryzacji jakości w przedsiębiorstwie 

122 RPLD.02.01.02-10-0281/19 
Profesjonalizacja usług biznesowych przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia 

usług 

123 RPLD.02.01.02-10-0282/19 Zwiększenie potencjału firmy dzięki doradztwu w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług 

124 RPLD.02.01.02-10-0283/19 Integracja działań rozwojowych w przedsiębiorstwie w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych 

125 RPLD.02.01.02-10-0284/19 Wykorzystanie usług doradczych jako sposób na rozwój firmy Karowisko RC Krzysztof Lenart 

126 RPLD.02.01.02-10-0285/19 Rozwój firmy Grzegorz Wójcikowski Nanopol dzięki skorzystaniu ze specjalistycznych usług doradczych 

127 RPLD.02.01.02-10-0286/19 
Rozwój firmy 1KROK KATARZYNA ROKOSZEWSKA przez nabycie prorozwojowych usług doradczych  

o specjalistycznych charakterze 



 

 

128 RPLD.02.01.02-10-0287/19 
Wsparcie doradcze świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu celem wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju 

przedsiębiorstwa Fusion Adrian Cegielski 

129 RPLD.02.01.02-10-0288/19 Rozwój poprzez specjalistyczne doradztwo 

130 RPLD.02.01.02-10-0289/19 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych wraz z ich wdrożeniem 

131 RPLD.02.01.02-10-0291/19 Wzmocnienie pozycji firmy na rynku poprzez zakup i wdrożenie proinnowacyjnych usług doradczych dla aplikacji PicTime 

132 RPLD.02.01.02-10-0292/19 
Specjalistyczna usługa polegająca na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wsparciu e-commerce 

oraz wsparciu w opracowaniu standardów świadczenia usług 

133 RPLD.02.01.02-10-0293/19 Specjalistyczna usługa polegająca na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

134 RPLD.02.01.02-10-0294/19 
Realizacja usług doradczych w zakresie komercjalizacji modelowego systemu budowy infrastruktury oraz zaplecza dla 

wakeparków wraz z wdrożeniem ich rezultatów 

135 RPLD.02.01.02-10-0295/19 eKancelaria – wdrożenie systemu nowoczesnego zarządzania kancelarią prawną oraz komunikacji z klientami 

136 RPLD.02.01.02-10-0298/19 Zakup i wdrożenie usług o wysokim poziomie innowacyjności 

137 RPLD.02.01.02-10-0299/19 Ochrona własności intelektualnej dla wprowadzanej innowacji produktowej 

138 RPLD.02.01.02-10-0300/19 Usługi IOB dla poprawy konkurencyjności 

139 RPLD.02.01.02-10-0302/19 Rozwój firmy DAN-BUD Piotr Dańko dzięki wykorzystaniu specjalistycznych usług doradczych 

140 RPLD.02.01.02-10-0304/19 
Nabycie prorozwojowych usług doradczych przez firmę Sport Kreator Sp. z o.o. do rozwoju firmy oraz zwiększenia 

konkurencyjności na rynku 

141 RPLD.02.01.02-10-0305/19 Specjalistyczne usługi doradcze sposobem na rozwój firmy RPO-ORTO-DENT Sp. z o.o. 

142 RPLD.02.01.02-10-0306/19 Rozwój przedsiębiorstwa Marcin Rokoszewski Marsoft poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych 



 

 

143 RPLD.02.01.02-10-0307/19 Opracowanie kompleksowej linii niszczenia dokumentów obsługiwanej przez osoby niepełnosprawne 

144 RPLD.02.01.02-10-0308/19 Specjalistyczna usługa polegająca na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

145 RPLD.02.01.02-10-0309/19 Wsparcie w ramach tworzenia i wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych oraz opracowania planu marketingowego 

146 RPLD.02.01.02-10-0312/19 Rozwój Ledo s.c. poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych z zakresu rozwiązań IT 

 


