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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.02-10-060/19 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.02-10-0090/19 Złoże mineralizujące o kontrolowanym stopniu uwalniania minerałów 

2 RPLD.01.02.02-10-0091/19 Innowacyjne dodatki dla przemysłu odzieżowego 

3 RPLD.01.02.02-10-0092/19 
Opracowanie powłoki ochronnej opakowań drewnianych i jej innowacyjnej implementacji oraz wdrożenie produkcji 

innowacyjnych opakowań drewnianych 

4 RPLD.01.02.02-10-0093/19 
Opracowanie innowacyjnej linii do termochemicznego przekształcania odpadów biomasy w skali laboratoryjnej oraz 

wdrożenie na rynek nowej usługi badawczej: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów dla różnych zastosowań w 
energetyce, rolnictwie oraz przemyśle 

5 RPLD.01.02.02-10-0094/19 
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania oraz transportu bakterio- i grzybo- bójczych wiązarów dachowych oraz 

wdrożenie do praktyki przemysłowej wypracowanych na drodze prac badawczo-rozwojowych rozwiązań w zakresie ich 
specjalistycznego transportu 

6 RPLD.01.02.02-10-0095/19 
Opracowanie innowacyjnego reaktora do toryfikacji biomasy parą przegrzaną oraz wdrożenie nowoczesnej technologii 

wytwarzania reaktorów do termochemicznej konwersji biomasy 

7 RPLD.01.02.02-10-0096/19 Realizacja usługi badawczej wraz z wdrożeniem 

8 RPLD.01.02.02-10-0097/19 Opracowanie innowacyjnej metody bezinwazyjnej diagnostyki systemów kablowych wysokiego napięcia 

9 RPLD.01.02.02-10-0099/19 
Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu receptury innowacyjnego kompozytu uzupełnień protetycznych na 

bazie żywic PMMA oraz innych innowacyjnych materiałów 



 

 

10 RPLD.01.02.02-10-0102/19 
Opracowanie linii innowacyjnych dermokosmetyków ochronnych, które wykorzystują innowacyjne formy dostarczania 

substancji czynnych 

11 RPLD.01.02.02-10-0103/19 
Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu receptury innowacyjnej linii biopreparatów na bazie bakterii 

probiotycznych 

12 RPLD.01.02.02-10-0104/19 
Wykonanie usługi badawczej dotyczącej aktywnej receptury jak również opracowaniu najlepszej jakości oraz odpowiedniej 

prezentacji produktu dla dzieci uprawiających sport   

13 RPLD.01.02.02-10-0105/19 Sprężyna metalowo gumowa 

14 RPLD.01.02.02-10-0107/19 
Zakup usługi badawczej oraz realizacja etapu wdrożeniowego drogą do wzmocnienia pozycji spółki na rynku unitów 

stomatologicznych 

15 RPLD.01.02.02-10-0108/19 
Opracowanie systemu autonomicznego, bezprzewodowego monitorowania parametrów fizykochemicznych magazynowanej 

biomasy stałej 

16 RPLD.01.02.02-10-0109/19 
Opracowania technologii oczyszczania polimeru otrzymanego metodą mikrobiologiczną- kwasu hialuronowego (HA)- do 

jakości umożliwiającej jego aplikację w medycynie. 

17 RPLD.01.02.02-10-0110/19 EKODROGA - wzmocnienie pozycji spółki na rynku budownictwa drogowego przez zakup usługi badawczej i jej wdrożenie 

18 RPLD.01.02.02-10-0112/19 Opracowanie układu do odzysku zużytego sprężonego powietrza w procesie wytłaczania butelek PET 

19 RPLD.01.02.02-10-0113/19 Automatyzacja inwentaryzacji w oparciu o integrację inteligentnej szyny logistycznej z systemem kamer magazynowych 

 
20 

 

RPLD.01.02.02-10-0114/19 Stworzenie prototypu nowoczesnego systemu komunikacji z usługami administracji publicznej 

 
21 

 

RPLD.01.02.02-10-0115/19 Badanie możliwości i przeniesienie części mechanizmów warstwy ORM do serwera bazy danych 

22 RPLD.01.02.02-10-0116/19 
Wykonanie optymalizacji obliczeniowej zapytań do bazy danych pól funkcyjnych zdefiniowanych w warstwie pośredniczącej 

ORM 

23 RPLD.01.02.02-10-0117/19 Opracowanie uniwersalnego sposobu mierzenia poziomu napełnienia pudełek do użytku domowego oraz przemysłowego 



 

 

24 RPLD.01.02.02-10-0118/19 Opracowanie systemu drona umieszczonego na jachcie lub innej jednostce pływającej 

25 RPLD.01.02.02-10-0119/19 Magnetyczne moduły łączące do zastosowań w meblarstwie 

26 RPLD.01.02.02-10-0120/19 Opracowanie systemu projektowania oświetlenia  z użyciem systemu rzeczywistości rozszerzonej 

 


