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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny merytorycznej 
 

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

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

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

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

wyników w działalności przedsiębiorstwa.   

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

9 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  

10 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.  



 

 

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

12 RPLD.02.01.02-10-0356/19 
Zakup specjalistycznych usług doradztwa strategicznego, w celu wzrostu  

konkurencyjności firmy na rynku 

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

14 RPLD.02.01.02-10-0358/19 
Realizacja usług doradczych w zakresie stworzenia inteligentnego magazynu  

do zautomatyzowanego zarządzania jego zasobami 

15 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 

16 RPLD.02.01.02-10-0370/19 
REALIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DORADCZYCH WRAZ Z WDROŻENIEM ICH REZULTATÓW W FIRMIE 

VOYTEK PRODUCTION 

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

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

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

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

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

22 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 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

31 RPLD.02.01.02-10-0420/19 Wsparcie firmy poprzez zakup usług doradczych IOBwraz z wdrożeniem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51 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 

52 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 

53 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 



 

 

54 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 

55 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 

56 RPLD.02.01.02-10-0485/19 USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE TECHNICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI - ARTFOL SP. Z O.O. SP.K. 

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

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

Instytucji Otoczenia Biznesu” 

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

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

 


