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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej I stopnia 

 
konkurs nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-065/19 

 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.01.02-10-0327/19 Rozwój firmy Falafel s.c. 

2 RPLD.02.01.02-10-0329/19 Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki nabyciu prorozwojowych usług doradczych o specjalistyczny charakterze 

3 RPLD.02.01.02-10-0331/19 Rozwój firmy PRESTO dzięki prorozwojowej usłudze doradczej i wdrożeniu jej wyników 

4 RPLD.02.01.02-10-0332/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju MobileMS Sp. z o.o. 

5 RPLD.02.01.02-10-0333/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju FPU MIRMAR Marcin Owczarek 

6 RPLD.02.01.02-10-0334/19 
Uzyskanie usługi doradczej świadczonej  przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie badania rynku dotyczącego 

wprowadzenia nowych usług przez firmę SELF  

7 RPLD.02.01.02-10-0335/19 Zakup usług badawczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu  

8 RPLD.02.01.02-10-0336/19 
Prorozwojowe usługi doradcze polegające na wsparciu prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa poprzez 

wejście na nowe rynki zbytu i rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa 

9 RPLD.02.01.02-10-0337/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju Windtak Sp. z o.o 



 

 

10 RPLD.02.01.02-10-0338/19 Rozwój firmy MC Filtry dzięki prorozwojowej usłudze doradczej i wdrożeniu jej wynik 

11 RPLD.02.01.02-10-0339/19 Rozwój firmy Unikat dzięki prorozwojowej usłudze doradczej i wdrożeniu jej wyników 

12 RPLD.02.01.02-10-0340/19 Podniesienie konkurencyjności firmy SIMA poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i wdrożenie jej rezultatów 

13 RPLD.02.01.02-10-0341/19 Rozwój "VINOVE" Sp. z o.o. poprzez realizację usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów 

14 RPLD.02.01.02-10-0342/19 
Rozwój firmy LENNYLAMB Sp. z o.o. Spółka komandytowa poprzez realizację usługi doradczej oraz wdrożenie jej 

rezultatów 

15 RPLD.02.01.02-10-0343/19 
Podniesienie konkurencyjności firmy EWDAR Dariusz Nowakowski poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i 

wdrożenie jej rezultatów 

16 RPLD.02.01.02-10-0344/19 
Wzrost konkurencyjności firmy ROMAN WALAS USŁUGI CMENTARNE poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i 

wdrożenie jej rezultatu 

17 RPLD.02.01.02-10-0345/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa  poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych 

18 RPLD.02.01.02-10-0346/19 Analiza funkcjonalności systemów IT pod kątem działań rozwojowych przedsiębiorstwa 

19 RPLD.02.01.02-10-0347/19 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w firmie MUCATO - BARABASZ OPAŁKO 

20 RPLD.02.01.02-10-0348/19 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Mente poprzez zakup specjalistycznych usług prorozwojowych i wdrożenie 

wyników w działalności przedsiębiorstwa  

21 RPLD.02.01.02-10-0349/19 Doradztwo technologiczne i jego wdrożenie szansą na rozwój działalności firmy P.P.H.U „LUŚKA” JAROSŁAW PANEK 

22 RPLD.02.01.02-10-0352/19 
Realizacja usług doradczych w zakresie scenicznych, przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem 

zaawansowanych muitimediów wraz z wdrożeniem ich rezultatów  

23 RPLD.02.01.02-10-0353/19 
Wzrost konkurencyjności firmy Zbigniew Jachymski Gabinet Lekarski poprzez zakup usługi doradczej o specjalistycznym 

charakterze i wdrożenie jej rezultatu w firmie 

24 RPLD.02.01.02-10-0354/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz rozwoju Kramarz Counsel Konrad Kramarz 



 

 

25 RPLD.02.01.02-10-0355/19 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych 

26 RPLD.02.01.02-10-0356/19 Zakup specjalistycznych usług doradztwa strategicznego, w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku 

27 RPLD.02.01.02-10-0357/19 Rozwój firmy poprzez zakup specjalistycznych usług prorozwojowych wraz z komponentem wdrożeniowym 

28 RPLD.02.01.02-10-0358/19 
Realizacja usług doradczych w zakresie stworzenia inteligentnego magazynu do zautomatyzowanego zarządzania jego 

zasobami 

29 RPLD.02.01.02-10-0361/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz Moto+Polmo Sp. z o.o. 

30 RPLD.02.01.02-10-0362/19 Kawa i biznes specialty. Profesjonalizacja usług kultowej łódzkiej kawiarni Owoce i Warzywa 

31 RPLD.02.01.02-10-0363/19 Usługi doradcze kluczem do rozwoju Fundacji Urban Forms 

32 RPLD.02.01.02-10-0365/19 Wsparcie rozwoju firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB 

33 RPLD.02.01.02-10-0367/19 Zakup usług doradczych w celu wprowadzenia na rynek gęsiostopek, produkowanych w innowacyjny sposób 

34 RPLD.02.01.02-10-0368/19 Doradztwo i wdrożenie systemu optymalizacji wytwarzania wyrobów medycznych z plików cyfrowych 

35 RPLD.02.01.02-10-0369/19 
Rozwój firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez Instytucję 

Otoczenia Biznesu 

36 RPLD.02.01.02-10-0370/19 Realizacja specjalistycznych usług doradczych wraz z wdrożeniem ich rezultatów w firmie VOYTEK PRODUCTION 

37 RPLD.02.01.02-10-0371/19 Profesjonalne doradztwo na rzecz Syzan Metal Sp. z o.o. 

38 RPLD.02.01.02-10-0372/19 Podniesienie konkurencyjności firmy WIND-HYDRO poprzez realizację prorozwojowych usług doradczych 

39 RPLD.02.01.02-10-0373/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług prorozwojowych oraz wdrożenie rezultatu 



 

 

40 RPLD.02.01.02-10-0374/19 Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych w przedsiębiorstwie PackOn Sp. z o.o. 

41 RPLD.02.01.02-10-0375/19 Profesjonalizacja usług  biznesowych w zakresie informatyzacji drogą do wzrostu konkurencyjności Spółki 

42 RPLD.02.01.02-10-0376/19 
Zakup prorozwojowych usług doradczych w celu profesjonalizacji usług świadczonych przez Debiut Plus Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

43 RPLD.02.01.02-10-0377/19 Dywersyfikacja kanałów sprzedaży przedsiębiorstwa  

44 RPLD.02.01.02-10-0378/19 Zintegrowane zarządzanie gospodarką magazynową przedsiębiorstwa 

45 RPLD.02.01.02-10-0379/19 
Rozwój firmy MPCNET sp z o.o. poprzez doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług wraz z 

wdrożeniem rekomendacji 

46 RPLD.02.01.02-10-0380/19 
Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii wraz z wdrożeniem rekomendacji szansą na 

rozwój firmy MPC Paweł Oleksiewicz 

47 RPLD.02.01.02-10-0381/19 
Konsulting infrastrukturalny wraz z komponentem wdrożeniowym szansą na wzrost konkurencyjności firmy MPC Magdalena 

Oleksiewicz 

48 RPLD.02.01.02-10-0384/19 
Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie zdalnego sposobu dystrybucji i świadczenia usług wraz z komponentem 

wdrożeniowym szansą na rozwój Fundacji Kamila Maćkowiaka 

49 RPLD.02.01.02-10-0385/19 Audyt wzorniczy wraz z wdrożeniem jego rekomendacji szansą na rozwój firm MCC Bartłomiej Pakuła 

50 RPLD.02.01.02-10-0386/19 
Usługa doradcza w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii wraz z wdrożeniem jej rekomendacji 

szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa MCC Bartłomiej Pakuła 

51 RPLD.02.01.02-10-0387/19 
Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych wraz z komponentem 

wdrożeniowym odpowiedzią na potrzeby rozwojowe firmy MCC Bartłomiej Pakuła 



 

 

52 RPLD.02.01.02-10-0388/19 
Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji oraz wdrożenie rekomendacji szansą na zwiększenie możliwości firmy MCC 

Bartłomiej Pakuła 

53 RPLD.02.01.02-10-0389/19 
Zakup usługi doradczej w zakresie konsultingu infrastrukturalnego oraz wdrożenie jej rekomendacji możliwością na 

rozwinięcie działalności MCC Bartłomiej Pakuła 

54 RPLD.02.01.02-10-0390/19 
Szansa na zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa MCC Bartłomiej Pakuła poprzez zakup usługi doradczej 

w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług oraz wdrożenie jej rekomendacji 

55 RPLD.02.01.02-10-0391/19 Rozwój firmy Waldiben poprzez nabycie profesjonalnych usług doradczych 

56 RPLD.02.01.02-10-0392/19 Rozwój Zakładu Poligraficznego Kolor-Druk Bogusław Wcisło poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych 

57 RPLD.02.01.02-10-0393/19 Nowe formy dystrybucji szkoleń VR/AR, oferowanych przez OctopusVR sp.  z o. o 

58 RPLD.02.01.02-10-0394/19 Profesjonalizacja firmy dzięki specjalistycznym usługom doradczym 

59 RPLD.02.01.02-10-0395/19 Rozwój firmy dzięki nowym usługom świadczonym przez IOB  

60 RPLD.02.01.02-10-0396/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki usługom doradczym IOB 

61 RPLD.02.01.02-10-0397/19 Profesjonalizacja usług MŚP dzięki specjalistycznym usługom doradczym 

62 RPLD.02.01.02-10-0398/19 Profesjonalizacja firmy dzięki specjalistycznym usługom doradczym 

63 RPLD.02.01.02-10-0399/19 Organizacja specjalistycznej usługi doradczej dla firmy z branży pończoszniczej 

64 RPLD.02.01.02-10-0400/19 Proinnowacyjne usługi IOB dla zwiększenia konkurencyjności 



 

 

65 RPLD.02.01.02-10-0403/19 
Projekt rozwoju firmy  DD meble Renata Dłubak, Robert Dłubak Spółka Cywilna poprzez wprowadzenie proinnowacyjnych 
usług doradczych w specjalistycznym charakterze przez IOB, które mają wesprzeć Zamawiającego we wdrożeni nowych 

rozwiązań 

66 RPLD.02.01.02-10-0404/19 Rozwój spółki Moto - Rozpęd poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych 

67 RPLD.02.01.02-10-0405/19 Usługi prorozwojowe szansą na dalszy rozwój firmy Hurtimex S.A. 

68 RPLD.02.01.02-10-0406/19 Zakup usług doradczych w celu wprowadzenia inowacyjnych usług 

69 RPLD.02.01.02-10-0407/19 Wykorzystanie wiedzy eksperckiej sposobem na rozwój firmy 

70 RPLD.02.01.02-10-0409/19 Usługi IOB dla rozwoju MŚP 

71 RPLD.02.01.02-10-0411/19 Specjalistyczne usługi doradcze szansą na rozwój przedsiębiorstwa 

72 RPLD.02.01.02-10-0412/19 
Opracowanie technologii produkcji wymienników ciepła zbudowanych z rurek ciepła, zwiększających efektywność transportu 
ciepła z dolnych źródeł ciepła odnawialnych źródeł energii oraz oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie EKO-LOOK Łukasz 

Adrian. 

73 RPLD.02.01.02-10-0413/19 Poszerzenie oferty firmy poprzez specjalistyczne usługi doradcze 

74 RPLD.02.01.02-10-0414/19 Usługi doradcze i wdrożenie innowacji w ramach rozwoju działalności firmy „TOMBUD” Tomasz Brol 

75 RPLD.02.01.02-10-0415/19 
Profesjonalizacja  procesów świadczenia usług pośrednictwa kredytowwego i doradztwa finansowego polegające na 

opracowaniu i stworzeniu dedykowanych narzędzi informatycznych 

76 RPLD.02.01.02-10-0416/19 Integracja platformy SocialWiFi z asystentami głosowymi 

77 RPLD.02.01.02-10-0417/19 Profesjonalne usługi biznesowe w Spółce PALDREW na rzecz rozszerzenia oferty o nowe usługi 

78 RPLD.02.01.02-10-0418/19 Profesjonalne usługi biznesowe w Spółce PALDREW na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa i procesów technologicznych 



 

 

79 RPLD.02.01.02-10-0419/19 
Realizacja usług biznesowych na rzecz rozwoju ZAKŁADU BUDOWLANO-USŁUGOWEGO „BEST” s.c. i wdrożenia nowego 

procesu technologicznego 

80 RPLD.02.01.02-10-0420/19 Wsparcie firmy poprzez zakup usług doradczych IOB wraz z wdrożeniem 

81 RPLD.02.01.02-10-0421/19 Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki usłudze doradczej IOB oraz wdrożenie jej wyników 

82 RPLD.02.01.02-10-0422/19 Rozwój Firmy poprzez innowacyjne usługi doradcze świadczone przez JOB 

83 RPLD.02.01.02-10-0423/19 Rozwój firmy dzięki profesjonalnym usługom doradczym w zakresie produkcji i informatyzacji 

84 RPLD.02.01.02-10-0424/19 Organizacja specjalistycznej usługi doradczej dla P.P.H.U. „HOGA” Sławomir Pirek 

85 RPLD.02.01.02-10-0425/19 Świadczenie usługi doradczej dla firmy Browin 

86 RPLD.02.01.02-10-0426/19 Organizacja specjalistycznej usługi doradczej dla: ZMECHANIZOWANE WYKOPY ZIEMNE EDWARD PIREK 

87 RPLD.02.01.02-10-0427/19 Wsparcie w opracowaniu procesów świadczenia usług 

88 RPLD.02.01.02-10-0428/19 Rozwój Firmy Wnętrza  poprzez realizację usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów 

89 RPLD.02.01.02-10-0429/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania świadczenia usług wraz z komponentem wdrożeniowym odpowiedzią na 

potrzeby rozwojowe firmy Asz Marketing Agnieszka Szyszkowska 

90 RPLD.02.01.02-10-0430/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług na potrzeby poradni Centrum Opieki 

Zdrowotnej Orkan Med Stec Michalska Spółka Jawna 

91 RPLD.02.01.02-10-0431/19 Rozszerzenie działalności firmy dzięki usłudze doradczej IOB wraz z wdrożeniem rezultatów 

92 RPLD.02.01.02-10-0432/19 Zakup usługi prorozwojowej szansą na dalszy rozwój firmy Nowa Szkoła 



 

 

93 RPLD.02.01.02-10-0433/19 Opracowanie i stworzenie prototypu nowego wzornictwa mebli dla placówek oświatowych 

94 RPLD.02.01.02-10-0435/19 Skorzystanie ze wsparcia IOB dające możliwość zwiększenia konkurencyjności firmy 

95 RPLD.02.01.02-10-0437/19 Wsparcie w zakresie określenia założeń do projektu technicznego modułu łączącego 

96 RPLD.02.01.02-10-0438/19 Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego 

97 RPLD.02.01.02-10-0439/19 Modernizacja procesu świadczenia usług oraz wprowadzanie nowych rozwiazań dla FHU Mariusz Brauer 

98 RPLD.02.01.02-10-0440/19 Poprawa funkcjonowania firmy dzięki usługom IOB 

99 RPLD.02.01.02-10-0445/19 Organizacja prorozwojowych usług doradczych dla projektu Scooter4you 

100 RPLD.02.01.02-10-0446/19 
Wprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej do M-MARKET DECORATION MARIUSZ KUBIAK 

przez IOB 

101 RPLD.02.01.02-10-0448/19 Rozwój przedsiębiorstwa J&P Technology poprzez zakup nowych modeli biznesowych 

102 RPLD.02.01.02-10-0449/19 Specjalistyczna usługa doradcza drogą do rozwoju przedsiębiorstwa 

103 RPLD.02.01.02-10-0450/19 Skorzystanie z usług doradczych firmy RUR-TECH Bartłomiej Piera 

104 RPLD.02.01.02-10-0451/19 
Opracowanie innowacyjnej linii do toryfikacji biomasy w skali laboratoryjnej oraz wdrożenie na rynek nowej usługi 
badawczej: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów dla różnych zastosowań w energetyce, rolnictwie oraz 

przemyśle 

105 RPLD.02.01.02-10-0452/19 
Doradztwo w wyborze i organizacji sposobów i systemów magazynowania w przedsiębiorstwie Medest AGKS Gierula i 

Wspólnicy spółka jawna 

106 RPLD.02.01.02-10-0454/19 Zakup i wdrożenie efektów specjalistycznych usług doradczych do MSP wykonanych przez Instytucję Otoczenia Biznesu 



 

 

107 RPLD.02.01.02-10-0455/19 Wzrost konkurencyjności firmy Global Food Hygiene poprzez nabycie i wdrożenie specjalistycznych usług doradczych 

108 RPLD.02.01.02-10-0456/19 Zakup i wdrożenie specjalistycznych usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu  

109 RPLD.02.01.02-10-0457/19 Usługa prorozwojowa szansą na rozwój firmy 

110 RPLD.02.01.02-10-0458/19 Rozwój firmy B&B Jacek Bąk poprzez realizację usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów 

111 RPLD.02.01.02-10-0459/19 Rozwój firmy PPHU "REVOLT" ZBIGNIEW ROŻNIATA poprzez realizację usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów 

112 RPLD.02.01.02-10-0460/19 Rozwój firmy poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych 

113 RPLD.02.01.02-10-0461/19 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych 

114 RPLD.02.01.02-10-0462/19 Rozwój firmy poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych wraz z ich wdrożeniem 

115 RPLD.02.01.02-10-0463/19 
Specjalistyczna usługa polegająca na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz analizie ryzyka i 

określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów dystrybucji oraz 
świadczenia usług 

116 RPLD.02.01.02-10-0464/19 Usługi doradcze szansą na rozwój firmy IT Complete Sp. z o.o. 

117 RPLD.02.01.02-10-0465/19 Zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla podniesienia konkurencyjności 

118 RPLD.02.01.02-10-0467/19 Modernizacja portfolio usług badawczych w ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

119 RPLD.02.01.02-10-0468/19 Rozwój i komercjalizacja produktu w firmie Ciechanowski s.c. 

120 RPLD.02.01.02-10-0469/19 Rozwój firmy ARTUR RÓŻYCKI UPI poprzez wykorzystanie prorozwojowych usług doradczych 

121 RPLD.02.01.02-10-0472/19 
DORADZTWO W ZAKRESIE TECHNICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI -optymalizacja istniejących procesów 

produkcji odzieży bezszwowej 

   



 

 

122 RPLD.02.01.02-10-0473/19 Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych do spółki Altoma Technologie Jutra przez Instytucje Otoczenia Biznesu 

123 RPLD.02.01.02-10-0475/19 Wsparcie firmy Biznes Butik sp. z o.o. w opracowaniu procesów dystrybucji wraz wdrożeniem rekomendacji. 

124 RPLD.02.01.02-10-0476/19 
Rozwój firmy Biznes Butik sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej w zakresie technicznego przygotowania świadczenia 

usług wraz z realizacją jej zaleceń 

125 RPLD.02.01.02-10-0478/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania procesu świadczenia usług w obszarze diagnostyki wraz z wdrożeniem 

rekomendacji szansą na rozwój firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Pełka 

126 RPLD.02.01.02-10-0479/19 
Konsulting infrastrukturalny wraz z wdrożeniem jego zaleceń odpowiedzią na zwiększenie konkurencyjności firmy Biznes 

Butik sp. z o.o. sp. k. 

127 RPLD.02.01.02-10-0480/19 
Usługa doradcza w zakresie technicznego przygotowania świadczenia usług w firmie Getinvest Przemysław Bednarczyk 

wraz z wdrożeniem jej rekomendacji szansą na rozwój przedsiębiorstwa 

128 RPLD.02.01.02-10-0481/19 
Zakup usługi doradczej w zakresie technicznego przygotowania produkcji/ procesu dystrybucji/świadczenia usług oraz jej 

wdrożenie szansą na rozwój działalności laboratorium w zakresie prowadzenia badań polowych gruntów i podbudów z 
kruszyw 

129 RPLD.02.01.02-10-0482/19 
Szansa na rozwinięcie badań laboratorium w zakresie badania mas bitumicznych i kruszyw dzięki zakupowi usługi 
doradczej w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii oraz wdrożenia jej rekomendacji 

130 RPLD.02.01.02-10-0483/19 
Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług oraz wdrożenia jego rekomendacji szansą na rozwój 

laboratorium w zakresie rozwoju badań nad koleinowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych 

131 RPLD.02.01.02-10-0484/19 
Zakup usługi doradczej w zakresie analizy technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usługi w 
obszarze badań laboratoryjnych oraz wdrożenie jej rekomendacji możliwością na rozwinięcie granic prowadzonych badań 

laboratoryjnych w terenie dotyczących warstw bitumicznych 

132 RPLD.02.01.02-10-0485/19 Usługi doradcze w zakresie technicznego przygotowania produkcji  ARTFOL SP. z o.o. Sp.k. 

133 RPLD.02.01.02-10-0486/19 
Rozwój firmy Manualmed Bartosz Gluba poprzez zakup specjalistycznej usługi doradczej w zakresie technicznego 

przygotowania świadczenia usług w obszarze diagnostyki wraz z wdrożeniem jej rekomendacji 



 

 

134 RPLD.02.01.02-10-0487/19 Konsulting infrastrukturalny wraz z wdrożeniem jego rekomendacji szansą na rozwój firmy Manualmed Bartosz Gluba 

135 RPLD.02.01.02-10-0488/19 
Zakup usługi doradczej w zakresie konsultingu infrastrukturalnego oraz wdrożenie jej rekomendacji możliwością na rozwój 

działalności firmy BinŻ S.A. 

136 RPLD.02.01.02-10-0489/19 
Szansa rozwoju firmy BinŻ S.A. poprzez zakup usługi doradczej w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i 

technologii wraz z wdrożeniem jej rekomendacji 

137 RPLD.02.01.02-10-0490/19 
Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług wraz z komponentem wdrożeniowym szansą na rozwój firmy BinŻ 

S.A. 

138 RPLD.02.01.02-10-0491/19 
Skorzystanie z prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze w celu rozwoju i zwiększenia 

konkurencyjności ASKONET Michał Jabłoński 

139 RPLD.02.01.02-10-0492/19 Prorozwojowe usługi doradcze IOB szansą na rozwój przedsiębiorstwa Akademia Omega Anna Tulicka 

140 RPLD.02.01.02-10-0493/19 
Rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności FHU Michał Owczarek poprzez skorzystanie z usług doradczych akredytowanej 

Instytucji Otoczenia Biznesu 

141 RPLD.02.01.02-10-0494/19 Rozwój przedsiębiorstwa Tomasz Tulicki P.H.U Omega dzięki profesjonalnym usługom doradczym 

142 RPLD.02.01.02-10-0495/19 
Skorzystanie z profesjonalnych usług doradczych w celu rozwoju i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa O.G. 

Witold Michalak 

143 RPLD.02.01.02-10-0496/19 Podniesienie konkurencyjności firmy FHU Marcin Masłowski poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych 

144 RPLD.02.01.02-10-0497/19 
Nabycie prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie 

przedsiębiorstwa Biuro Usług Księgowo-Biurowych Anna Madejska 

145 RPLD.02.01.02-10-0498/19 Rozwój sektora MŚP poprzez wykonanie specjalistycznej usługi doradczej 



 

 

146 RPLD.02.01.02-10-0499/19 
Wzrost konkurencyjności Lacan Technologies Sp. z o.o. w wyniku skorzystania z pakietu usług prorozwojowych Instytucji 

Otoczenia Biznesu 

147 RPLD.02.01.02-10-0505/19 Zakup Usług doradczych w zakresie określenia założeń do projektu technicznego 

148 RPLD.02.01.02-10-0506/19 
Komercjalizacja nowych kształtów innowacyjnych mebli wypoczynkowych Brandee na łapane powietrze firmy AdRest Sp. z 

o.o. 

149 RPLD.02.01.02-10-0507/19 Rozwój firmy poprzez wykorzystanie specjalistycznego doradztwa biznesowego 

150 RPLD.02.01.02-10-0509/19 Komercjalizacja nowej linii kosmetyków do pielęgnacji dłoni. 

151 RPLD.02.01.02-10-0510/19 
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania świadczenia usług oraz wdrożenie zaleceń szansą rozwojową firmy 

Biznes Butik sp. z o.o. sp. k. 

152 RPLD.02.01.02-10-0511/20 
Realizacja usług doradczych w zakresie kompleksowej analizy potencjału lokalizacji biznesu MŚP z sektora 

gastronomicznego wraz z wdrożeniem ich rezultatów. 

 


