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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi II stopnia 
 

konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-055/19 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.03.01-10-0002/19 System do tworzenia i bezpiecznego zarządzania (STZ) informacją podczas świadczenia usług prawnych. 

2 RPLD.02.03.01-10-0004/19 Wdrożenie innowacyjnego, automatycznego systemu produkcji rolet rzymskich w spółce TOMMARK 

3 RPLD.02.03.01-10-0005/19 
Wdrożenie technologii specjalistycznej preparacji powierzchni foremników stalowych ze szczególnym wyróżnieniem 

foremników do cewek transformatorów 

4 RPLD.02.03.01-10-0006/19 Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opracowania nowych produktów przeznaczonych do sterylizacji niechemicznej 

5 RPLD.02.03.01-10-0011/19 
POSitive MARKETING – wdrożenie innowacyjnego produktu z obszaru  

Marketing Automation w celu wzrostu konkurencyjności firmy LSI Software S.A 

6 RPLD.02.03.01-10-0012/19 Wdrożenie innowacyjnych usług wiertniczych poprzez zakup nowych aktywów 

7 RPLD.02.03.01-10-0013/19 Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy. 

8 RPLD.02.03.01-10-0017/19 Innowacje w MSP poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy. 

9 RPLD.02.03.01-10-0018/19 Wdrożenie innowacyjnej technologii usług odwiertu poprzez zakup nowych aktywów. 

10 RPLD.02.03.01-10-0021/19 
Wdrożenie na rynek nowego innowacyjnego nawozu, będącego wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-

rozwojowych 



 

 

11 RPLD.02.03.01-10-0022/19 Wdrożenie innowacyjnych usług poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy wraz z osprzętem 

12 RPLD.02.03.01-10-0023/19 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mięsa oddzielonego mechanicznie w przedsiębiorstwie STARMEAT 

KATOWICZ, IGNATOWICZ SPÓŁKA JAWNA 

13 RPLD.02.03.01-10-0024/19 Ulepszona nawierzchnia drogowa, jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

14 RPLD.02.03.01-10-0025/19 
Budowa w pełni zautomatyzowanego magazynu przyjęć i wydań towarów firmy Univertel Sp. z o.o. S.k. oraz wyposażenie 

magazynu w urządzenia i system informatyczny zapewniające automatyzację procesów logistycznych w magazynie 

15 RPLD.02.03.01-10-0027/19 
Wdrożenie technologii wykonywania wybranych elementów systemu implantologicznego, opartego o indywidualny implant 

podokostnowy nowej generacji 

16 RPLD.02.03.01-10-0029/19 
Zakup linii do produkcji ekologicznej kaszy gryczanej i jaglanej z modułem sterylizacji parowej zasilanej ogniwami 

fotowoltaicznymi 

17 RPLD.02.03.01-10-0030/19 Wzrost konkurencyjności firmy A-pic Design poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów na rynek 

18 RPLD.02.03.01-10-0032/19 
Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji będącego wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo – 

rozwojowych 

19 RPLD.02.03.01-10-0033/19 Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o.o. innowacyjnej usługi dezynsekcji termicznej „EkoTerm” 

20 RPLD.02.03.01-10-0034/19 Wdrożenie badań nad opracowaniem nowych opakowań giętkich o właściwościach bakteriostatycznych 

21 RPLD.02.03.01-10-0035/19 Innowacje w MSP poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy 

22 RPLD.02.03.01-10-0036/19 Wdrożenie przez Agrecol Sp. z o.o. innowacyjnych środków do pielęgnacji roślin będących wynikiem prac B+R 

23 RPLD.02.03.01-10-0038/19 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie degradacji gleby w oparciu o wyniki prac badawczo-

rozwojowych 

24 RPLD.02.03.01-10-0041/19 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych aromatów naturalnych otrzymywanych w  ze wskazanego materiału źródłowego 

25 RPLD.02.03.01-10-0042/19 Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła malowanego o poprawionej jakości wizualnej. 



 

 

26 RPLD.02.03.01-10-0044/19 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy frontów meblowych o nowych cechach i parametrach użytkowych. 

27 RPLD.02.03.01-10-0045/19 Wprowadzenie na rynek prozdrowotnego funkcjonalnego produktu mięsnego z dodatkiem ekstraktu roślinnego 

28 RPLD.02.03.01-10-0049/19 Wdrożenie innowacji w postaci wykorzystania wzbogaconej przędzy z recyklingu do produkcji odzieży w technologii seamless 

29 RPLD.02.03.01-10-0052/19 Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji procesowej w AGRO-JANEX 

30 RPLD.02.03.01-10-0053/19 Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie do działalności innowacyjnych tabletek mikrobiologicznych 

31 RPLD.02.03.01-10-0056/19 Wprowadzenie na rynek nowej gamy opatrunków hydrożelowych 

32 RPLD.02.03.01-10-0057/19 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIĄZAR-DACH Wojciech Jędras poprzez wdrożenie produkcji wiązarów 

dachowych o właściwościach bakterio- i grzybo- bójczych na bazie wyników prac B+R. 

33 RPLD.02.03.01-10-0058/19 
Wprowadzenie na rynek linii wiat stalowych Qubic z innowacyjnym systemem odprowadzenia wody deszczowej z dachu 

konstrukcji. 

34 RPLD.02.03.01-10-0060/19 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rębaków do rozdrabniania pędów roślin drzewiastych 

35 RPLD.02.03.01-10-0061/19 
Podniesienie konkurencyjności firmy EUREX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego 

rodzaju desek elewacyjnych 

36 RPLD.02.03.01-10-0062/19 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej pilarki taśmowej poziomej do przetarcia drewna kłodowanego i wielkowymiarowego. 

37 RPLD.02.03.01-10-0063/19 Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie ograniczenia rozwoju biofilmów w linii rozlewniczej 

38 RPLD.02.03.01-10-0064/19 
Wdrożenie opracowanej samodzielnie, innowacyjnej technologii obróbki cieplnej łuków giętych indukcyjnie, wykonanych ze 

spawalnych stali mikrostopowych, zapewniającej podwyższone własności mechaniczne wyrobów. 

39 RPLD.02.03.01-10-0065/19 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania bezpiecznego produktu 

40 RPLD.02.03.01-10-0068/19 „Innowacje w branży zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego – wdrożenie wyników własnych prac B+R” 



 

 

41 RPLD.02.03.01-10-0069/19 
„Wdrożenie innowacyjnych produktów kierowanych do branży budowlanej, opracowanych w oparciu o własne prace 

badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwa” 

42 RPLD.02.03.01-10-0071/19 Wdrożenie wyników prac B+R w firmie „BURY - MASZYNY ROLNICZE” – Wojciech Bury 

43 RPLD.02.03.01-10-0072/19 Uruchomienie produkcji wielofunkcyjnej przeciwodleżynowej nakładki na materac o wysokiej przepuszczalności powietrza 

44 RPLD.02.03.01-10-0073/19 
Wdrożenie do produkcji firmy Pak-Service innowacyjnego antypoślizgowego opakowania kartonowego, dedykowanego dla 

branży spożywczej 

45 RPLD.02.03.01-10-0080/19 Innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności 

46 RPLD.02.03.01-10-0081/19 Wdrożenie wyników prac B+R szansą na rozwój przedsiębiorstwa 

47 RPLD.02.03.01-10-0083/19 
Zastosowanie technologii Internetu Rzeczy, poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań programów w nowych 

technologiach dziewiarskich Knit and wear do produkcji odzieży z włókien recyklingowych w przedsiębiorstwie MaxV Marcin 
Golisz 

48 RPLD.02.03.01-10-0085/19 Wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wielkogabarytowej stolarki aluminiowej typu przesuwnego 

49 RPLD.02.03.01-10-0087/19 
Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu ekologicznego systemu izolacji z zastosowaniem w produkcji aluminiowej stolarki 

otworowej 

50 RPLD.02.03.01-10-0089/19 Uruchomienie produkcji innowacyjnego preparatu professional remover. 

51 RPLD.02.03.01-10-0092/19 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPHU "TELE-TRAK" JANUSZ OLKUSZ w wyniku wprowadzenia innowacyjnego 

rozwiązania w zakresie produkcji więźby dachowej 

52 RPLD.02.03.01-10-0094/19 Wdrożenie wyników własnych prac B+R sposobem na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa   

53 RPLD.02.03.01-10-0095/19 Wdrożenie innowacyjnych dzianin technicznych o strukturze anizotropowej. 

54 RPLD.02.03.01-10-0098/19 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Binstal” s.c. poprzez zakup odpowiednich maszyn i urządzeń w celu 

wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi oraz wdrożenia eko-innowacji w procesie budowy dróg i kanalizacji 



 

 

55 RPLD.02.03.01-10-0099/19 
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. poprzez zakup odpowiednich 

maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu oraz wdrożenia  innowacji procesowej 

56 RPLD.02.03.01-10-0100/19 
Wdrożenie innowacyjnego produktu na podstawie posiadanego patentu w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów 

„Erbedim” Sp. z o.o 

57 RPLD.02.03.01-10-0103/19 Innowacyjne mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitu 

58 RPLD.02.03.01-10-0104/19 Fungicyd nowej generacji jako efekt wewnętrznych prac b+r 

59 RPLD.02.03.01-10-0105/19 Wdrożenie innowacyjnych produktów firmy VEFI Europa Sp. z o.o. 

60 RPLD.02.03.01-10-0107/19 Wdrożenie do produkcji rodziny skarpet tekstronicznych wspierających poprawne, zdrowe stawianie stóp 

61 RPLD.02.03.01-10-0108/19 
Podniesienie konkurencyjności firmy ROL/EX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu  w postaci pieca do 

zgazowania pomiotu drobiowego z wykorzystywaniem do  produkcji energii do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich 

62 RPLD.02.03.01-10-0109/19 
Podniesienie konkurencyjności firmy AMJ-AGRO Agnieszka Makowska poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego 

produktu   w postaci opryskiwacza do prac polowych. 

63 RPLD.02.03.01-10-0111/19 
Zwiększenie konkurencyjności Spółki Hydro-Masz poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty 

innowacyjnego pojazdu elektrycznego. 

64 RPLD.02.03.01-10-0116/19 Wdrożenie wyników prac B+R pozwalających na wprowadzenie na rynek nowoczesnych siewników punktowych 

 


