
  
ul. Moniuszki 7/9  

90-101 Łódź tel.  /+48/ 42 230 15 50 

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

 

  

 

 

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

 

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

doradczej świadczonej przez instytucje otoczenia biznesu 

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

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

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

rezultatów 

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

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

wdrożenie jej rezultatów 



 

 

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

rytczak1910 r. 

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

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

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

14.  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 

15.  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. 

16.  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 

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

18.  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. 

19.  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 

20.  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 

21.  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 

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

rekomendacji 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37.  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 

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

39.  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 

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

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

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

43.  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 



 

 

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

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

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

47.  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. 

48.  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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prorozwojowych usług doradczych 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

usłudze doradczej 

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

Zgłoszeń Serwisowych 

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

70.  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 

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

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

usług 

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

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

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

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

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

o specjalistycznych charakterze 

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

przedsiębiorstwa Fusion Adrian Cegielski 

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



 

 

80.  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 

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

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

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

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

85.  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 

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

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

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

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

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

 


