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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej I stopnia
konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-057/19

L.p.

Numer wniosku
o dofinansowanie

Tytuł projektu

1.

RPLD.01.02.02-10-0060/19

Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego produktu leczniczego w postaci tabletki ODT zawierającej substancję
przeciwpsychotyczną II generacji

2.

RPLD.01.02.02-10-0061/19

Opracowanie i implementacja innowacyjnej metody leczenia łysienia androgenowego

3.

RPLD.01.02.02-10-0062/19

Urządzenie rozdzielające i podające opakowania/tacki

4.

RPLD.01.02.02-10-0063/19

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania materiałów elastomerowych zdolnych do
ceramizacji poprawiającej odporność materiałów na działanie ognia i wysokiej temperatury w trakcie pożaru przy
jednoczesnym zachowaniu parametrów akustycznych

5.

RPLD.01.02.02-10-0064/19

Opracowanie i wdrożenie na rynek narzędzia eKLASTER do obrotu energią energetyczną w klastrach energii

6.

RPLD.01.02.02-10-0065/19

Śluza podawcza TBOP – wyposażona w system tworzenia warunków sterylnych oraz system zapewnienia odpowiednich
warunków temperaturowych i wilgotnościowych

7.

RPLD.01.02.02-10-0066/19

SMOTAI – Zautomatyzowany system do przetwarzania i analizy nagrań wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

8.

RPLD.01.02.02-10-0067/19

Opracowanie typoszeregu noży dla branży spożywczej pokrywanych powłokami funkcjonalnymi

9.

RPLD.01.02.02-10-0068/19

Opracowanie innowacyjnego systemu ociepleń ETICS, z wykorzystaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji,
o niskim śladzie węglowym i zminimalizowanym oddziaływaniu środowiskowym

10.

RPLD.01.02.02-10-0069/19

Opracowanie nowej generacji wózka inwalidzka specjalnego dziecięcego – nowy wymiar mobilności

11.

RPLD.01.02.02-10-0070/19

Innowacyjny Zintegrowany System Zarządzania Procesami Produkcji i łańcuchem dostaw dedykowany dla firmy
Wielton S.A.

12.

RPLD.01.02.02-10-0071/19

Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu rozpoznania obiektów

13.

RPLD.01.02.02-10-0072/19

14.

RPLD.01.02.02-10-0074/19

15.

RPLD.01.02.02-10-0075/19

Opracowanie innowacyjnego typoszeregu gazomierzy turbinowych

16.

RPLD.01.02.02-10-0077/19

System światłowodowej detekcji anomalii i zagrożeń na obiektach przemysłowych

17.

RPLD.01.02.02-10-0078/19

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii biorafinacji surowców roślinnych do wysokoskoncentrowanych
preparatów białkowych i substancji o wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetanolu, biogazu i frakcji
lipidowej

18.

RPLD.01.02.02-10-0079/19

Opracowanie nowoczesnych i ekonomicznych metod wykorzystania telemetrii w rolnictwie „AGROTELE”

19.

RPLD.01.02.02-10-0081/19

Innowacyjna automatyczna linia do produkcji taśm LED

20.

RPLD.01.02.02-10-0082/19

21.

RPLD.01.02.02-10-0084/19

22.

RPLD.01.02.02-10-0085/19

23.

RPLD.01.02.02-10-0088/19

Opracowanie technologii oraz kultury starterowej do produkcji pieczywa pszennego w warunkach niskotemperaturowego
rozrostu ciasta
Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego oraz zbożowego, do otrzymywania modyfikowanych
preparatów błonnikowych i ich zastosowanie w produkcji żywności

Opracowanie innowacyjnych kompostowalnych zapinek i łuczków do pomidorów o właściwościach biobójczych przez
iWO-PLAST P.P.H.U IWONA OLEJNIK
Zastosowanie technologii AI umożliwiającej wprowadzenie wirtualnego gracza w celu opracowania gry rozwijającej
kompetencje zarządzania produkcją EngiMaster
Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii do zagospodarowania korpusu drobiowego w zakładzie
MITMAR Sp. z o.o.
Opracowanie systemu rankingowego zawodników e-sportu bazującego na module automatycznego gromadzenia danych
(big data) oraz sztucznej inteligencji w celu udoskonalenia interakcji graczy a także ich umiejętności indywidualnych
i zespołowych

