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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.02-10-064/19 

 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1.  RPLD.01.02.02-10-0122/19 
Zaprojektowanie i opracowanie innowacyjnego produktu – nawiewnika laminarnego wyposażonego w 

bezpieczny system wymiany filtrów oraz dodatkowych zabezpieczeń operatora, przeznaczonego między innymi 
do pomieszczeń czystych branży chemicznej, medycznej, farmaceutycznej. 

2.  RPLD.01.02.02-10-0123/19 
Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej 

inteligencji. 

3.  RPLD.01.02.02-10-0124/19 
System czasu rzeczywistego do inteligentnej klasyfikacji treści internetowych w języku polskim na potrzeby 

ochrony rodzicielskiej, przeciwdziałania cyberslakingowi i ochrony sieci korporacyjnych 

4.  RPLD.01.02.02-10-0125/19 
Komórki Macierzyste CD34+  w leczeniu chondromalacji i urazach chrząstki stawowej  - prace badawczo 

rozwojowe.   

5.  RPLD.01.02.02-10-0126/19 Żywność jutra – zdrowie dzisiaj 

6.  RPLD.01.02.02-10-0127/19 Opracowanie termoaktywnej bezszwowej antyelektrostatycznej bielizny niepalnej 

7.  RPLD.01.02.02-10-0128/19 
Opracowanie i wdrożenie na rynek nowatorskiego narzędzia Smart PrivacyGuard do realizacji audytów 

bezpieczeństwa danych osobowych i zasobów sieciowych, w oparciu o algorytmy z rodziny machine learning 



 

 

8.  RPLD.01.02.02-10-0129/19 Projekt tektury z pokryciem hydrofobowym 

9.  RPLD.01.02.02-10-0130/19 
Opracowanie przesiewowego testu diagnostycznego umożliwiającego wyodrębnienie grupy pacjentów z 

podwyższonym ryzykiem choroby nowotworowej spośród osób obojga płci z nawracającymi dolegliwościami 
dolnego odcinka dróg moczowych. 

10.  RPLD.01.02.02-10-0131/19 
„PRO-MIS Program Rekultywacji Obszarowej-Monitoring i Strategia – modelowe rozwiązanie dla zbiorników 

wodnych na podstawie przeprowadzonych prac B+R            dotyczących Zbiornika Sulejowskiego.” 

11.  RPLD.01.02.02-10-0132/19 
Opracowanie inowacyjnych przetworów warzywnych o ukierunkowanych właściwościach  funkcjonalnych 

dedykowanych dla seniorów 

12.  RPLD.01.02.02-10-0133/19 
Wielowyjściowa, hybrydowa stacja ładowania/tankowania pojazdów z napędem elektrycznym typu BEV oraz 

FCEV 

13.  RPLD.01.02.02-10-0134/19 
Innowacyjn aplatforma wykorzystująca sztuczną inteligencję do modelowania psychograficznego i usprawnienia 

komunikacji interpersonalnej w sieci 

14.  RPLD.01.02.02-10-0135/19 
Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych szansą na wprowadzenie innowacyjnego 

produktu 

15.  RPLD.01.02.02-10-0136/19 
„Identyfikacja genetycznych markerów niepłodności żeńskiej. Opracowanie propozycji metody wykorzystania 
analizy genomowego DNA w personalizowanej diagnostyce, terapii oraz profilaktyce niepłodności żeńskiej – 

GenoFertilityScreen Test (GFST)” 

16.  RPLD.01.02.02-10-0137/19 
Applover Semantly - platforma internetowa służąca analizie efektywności pracy i diagnozowaniu problemów w 

przedsiębiorstwach”. 

17.  RPLD.01.02.02-10-0139/19 Prace badawczo rozwojowe zmierzające do stworzenia Automatyzatora 

18.  RPLD.01.02.02-10-0141/19 Gminny system kontroliodpadów stałych i ciekłych wraz z wykrywaniem nieprawidłowości w ich odbiorze - GSK 

19.  RPLD.01.02.02-10-0143/19 Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych opakowań kompostowalnych 

20.  RPLD.01.02.02-10-0144/19 Badanie wpływu rozdrobnienia i powlekania pigmentów kosmetycznych na stabilność i poziom wybarwienia 
formulacji kosmetycznych 

21.  RPLD.01.02.02-10-0145/19 
Budowa inteligentnej platformy do zarządzania najmem – pactt 2.0 



 

 

22.  RPLD.01.02.02-10-0146/19 
Stworzenie innowacyjnej usługi centrum monitorowania i diagnozowania ruchu internetowego dla poprawy 

poziomu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw 

23.  RPLD.01.02.02-10-0147/19 
Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej wykorzystującej sztuczną inteligencję służącej do estymacji 

potencjału marketingu celebrytów. 

24.  RPLD.01.02.02-10-0148/19 
Przeprowadzenie badań nad opracowaniem technologii predicitve maintenance dla urządzeń infrastruktury 

technicznej klasy „Legacy” 

25.  RPLD.01.02.02-10-0149/19 „Opracowanie i wdrożenie do produkcji uniwersalnego modułu komunikacji dla radiotelefonów cyfrowych” 

26.  RPLD.01.02.02-10-0150/19 

Wykorzystanie danych wizyjnych do automatyzacji procesów bocznicowych 

 


