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

 
konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20 

 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.03.01-10-0003/20 Modernizacja i usprzętowienie. 

2 RPLD.02.03.01-10-0004/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez budowa bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej 
wykorzystującej energie fotowoltaiczną oraz modernizacji stacji paliw. 

3 RPLD.02.03.01-10-0005/20 WOLF TAC Dywersyfikacja dochodów poprzez utworzenie produkcji na bazie innowacyjnych tkanin 
kompozytowych 

4 RPLD.02.03.01-10-0006/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup cysterny do przewozu paliw . 

5 RPLD.02.03.01-10-0007/20 Elektroniczny list przewozowy eCMR 

6 RPLD.02.03.01-10-0011/20 ROZWÓJ POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO POPRZEZ POWIĘKSZENIE MIEJSC PRACY WRAZ Z 
UNOWOCZEŚNIENIEM ŚRODOWISKA PRACY. 

7 RPLD.02.03.01-10-0014/20 Rozwój przedsiębiorstwa WIREX sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych produktów.  

8 RPLD.02.03.01-10-0015/20 Utworzenie infrastruktury pod ofertę innowacyjnej usługi detalicznej dystrybucji towarów spożywczych i pierwszej 
potrzeby za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej oraz jednostki magazynowej stanowiącej punkt 

odbioru przygotowanych zakupów 9 RPLD.02.03.01-10-0016/20 Dywersyfikacja usług jako element strategii przezwyciężania skutków epidemii COVID-19 w firmie Pomoc 
Drogowa i Parking Strzeżony Przemysław Boczkiewicz 



 

 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

10 RPLD.02.03.01-10-0020/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikacje działalności 

11 RPLD.02.03.01-10-0021/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w nowoczesne środki trwałe. 

12 RPLD.02.03.01-10-0022/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy. 

13 RPLD.02.03.01-10-0025/20 Wzmocnienie konkurencyjności firmy EDENT, poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług 

14 RPLD.02.03.01-10-0026/20 Zwiększenie konkurencyjności Pryzmat poprzez przeprofilowanie działalności 

15 RPLD.02.03.01-10-0027/20 Utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności firmy ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń 
Technicznych Grzegorz Norman dotkniętej negatywnymi skutkami działania COVID-19 poprzez modernizację 

infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz op 16 RPLD.02.03.01-10-0028/20 Utrzymanie zatrudnienia i zwiększenie dostępności usług w salonie kosmetycznym w Piotrkowie i Tomaszowie 
Mazowieckim 

17 RPLD.02.03.01-10-0030/20 Zachowanie miejsc pracy poprzez przeniesienie części produkcji do budynku głównego 

18 RPLD.02.03.01-10-0032/20 Grill na miarę szyty – pasja i artyzm 

19 RPLD.02.03.01-10-0033/20 Dywersyfikacja usług w GRUPAENERGY. 

20 RPLD.02.03.01-10-0034/20 Opracowanie i wdrożenie do produkcji biodegradowalnej osłony na doniczkę produkcyjną dla branży ogrodniczej 
oraz wprowadzenie nowoczesnego sytemu sprzedaży i zarządzania produkcją sposobem na utrzymanie 

stanowisk pracy w firmie AN-MAR negatywnie dotknięte 21 RPLD.02.03.01-10-0035/20 Przeciwdziałanie negatywny skutkom COVID-19 poprzez optymalizację łańcucha dostaw i wdrożenie systemu 
typu B2B oraz B2C w firmie ŻAR Sp. z o.o.  

22 RPLD.02.03.01-10-0036/20 Zakup linii produkcyjnej do druków cyfrowych w celu dywersyfikacji przychodów firmy ABINO NT skutkującym 
zniesieniu negatywnych skutków epidemii Covid-19. 

23 RPLD.02.03.01-10-0038/20 Nowy czas – nowy start – zwalczamy negatywne skutki COVID-19.  
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Numer wniosku  
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24 RPLD.02.03.01-10-0040/20 Rozwój i dostosowanie usług osuszania i dezynfekcji w oparciu o nowe technologie do sytuacji epidemicznych 

25 RPLD.02.03.01-10-0042/20 Przekwalifikowanie Przedsiębiorstwa Społecznego "EcoRest sp. z o.o. w podmiot świadczący usługi budowlane" 

26 RPLD.02.03.01-10-0043/20 Wsparcie przedsiębiorstwa JBMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, negatywnie dotkniętego skutkami 
epidemii COVID-19 w celu utrzymania przedsiębiorstwa i przeprofilowania działalności.  

27 RPLD.02.03.01-10-0044/20 Wzrost konkurencyjności firmy BAJOR CONSULTING poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii mobilnych i 
informatycznych 

28 RPLD.02.03.01-10-0047/20 Nowe usługi w firmie „DENARO” Dariusz Kacprzak sposobem na negatywne skutki epidemii Covid-19 .  

29 RPLD.02.03.01-10-0049/20 Wdrożenie innowacji procesowych w działalności firmy YES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

30 RPLD.02.03.01-10-0050/20 Operacja Dźwig – nowe możliwości 

31 RPLD.02.03.01-10-0051/20 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji stalowych paneli ogrodzeniowych. 

32 RPLD.02.03.01-10-0052/20 MASKI OCHRONNE – STANDARD + INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 

33 RPLD.02.03.01-10-0056/20 Nowa działalność w Spółce Food Garden. 

34 RPLD.02.03.01-10-0057/20 Wprowadzenie przeciwepidemicznego podejścia do prowadzenia działalności w czasach zagrożenia wirusowego. 

35 RPLD.02.03.01-10-0058/20 Zwiększenie wyposażenia gabinetu stomatologicznego przez zakup specjalistycznego sprzętu do gabinetu 
stomatologicznego - mikroskopu Karl Kaps SOM – wersja jezdna 

36 RPLD.02.03.01-10-0060/20 Rozszerzenie zakresu działalności firmy w celu poprawy konkurencyjności 

37 RPLD.02.03.01-10-0061/20 Poprawa pozycji na rynku firmy LINTA poprzez inwestycje 
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38 RPLD.02.03.01-10-0062/20 Rozwój przedsiębiorstwa TARTAK ZUZOWY poprzez wprowadzenie nowych produktów.  

39 RPLD.02.03.01-10-0063/20 Rozwój przedsiębiorstwa ECO - SORT poprzez wprowadzenie nowych produktów.  

40 RPLD.02.03.01-10-0064/20 Rozwój przedsiębiorstwa PROKSTAL Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty produktowej. 

41 RPLD.02.03.01-10-0065/20 WDROŻENIE PROJEKTU MINIMALIZUJĄCEGO NEGATYWNE SKUTKI EPIDEMII COVID-19 

42 RPLD.02.03.01-10-0066/20 Rozwój przedsiębiorstwa BRASTAL poprzez wprowadzenie nowych produktów.  

43 RPLD.02.03.01-10-0067/20 Wdrożenie projektu neutralizującego negatywne skutki epidemii COVID-19 

44 RPLD.02.03.01-10-0068/20 Rozwój przedsiębiorstwa „STOMA A.K.” poprzez inwestycje. 

45 RPLD.02.03.01-10-0069/20 Inwestycje w stworzenie dodatkowego źródła przychodów szansą na utrzymanie miejsc pracy 

46 RPLD.02.03.01-10-0070/20 Likwidacja negatywnych skutków epidemii COVID - 19 w Allando sp. z o.o.  

47 RPLD.02.03.01-10-0071/20 Nowe rozwiązania produktowe dla nowej rzeczywistości 

48 RPLD.02.03.01-10-0073/20 ZAKUP  SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO I MASZYN BUDOWLANYCH  NA  POTRZEBY  ROZWOJU  FIRMY 

49 RPLD.02.03.01-10-0076/20 ZAKUP INNOWACYJNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ – GWARANCJĄ ROZWOJU JML ART SP. Z O.O. 

50 RPLD.02.03.01-10-0078/20 Innowacje technologiczne w procesie wytwarzania narzędzi skrawających – wierteł składanych nowej generacji 
typu SD..SOLT, o dużej wydajności obróbki i zwiększonej efektywności procesu ich produkcji. 

51 RPLD.02.03.01-10-0079/20 Likwidacja negatywnych skutków epidemii COVID-19 w firmie Paweł Kunicki "Computel" 
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o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

52 RPLD.02.03.01-10-0080/20 Opracowanie innowacyjnej sieci sensorycznej - ISS #Desk wraz z aplikacją internetową służącej jako narzędzie 
zarządzania i obsługi miejsca pracy w tracie cyklu powrotu do pracy w biurze po pandemii COVID 19 

53 RPLD.02.03.01-10-0081/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy Odwierty-Pc Przemysław Kata po przez zakup mobilnego centrum 
operacyjnego wraz z nowoczesnym wielozadaniowym urządzeniem wiertniczym 

54 RPLD.02.03.01-10-0082/20 Zwiększenie konkurencyjności spółki negatywnie dotkniętej skutkami epidemii Covid-19 poprzez rozszerzenie 
portfolio oferowanych usług w następstwie wprowadzenia nowej, innowacyjnej dla spółki technologii. 

55 RPLD.02.03.01-10-0083/20 Nowy profil działalności szansą dla firmy BC FOOD SERVICE 

56 RPLD.02.03.01-10-0084/20 Przeciwdziałanie negatywny skutkom COVID-19 poprzez uruchomienie usług mobilnych i wdrożenie systemu 
B2C. 

57 RPLD.02.03.01-10-0085/20 Podniesienie jakości produktów i konkurencyjności przedsiębiorstwa 

58 RPLD.02.03.01-10-0086/20 Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i wdrożenie platformy workflow w modelu SaaS 

59 RPLD.02.03.01-10-0087/20 Wprowadzenie nowych usług do oferty firmy.  

60 RPLD.02.03.01-10-0089/20 Nowe usługi w firmie FIBA s.c. 

61 RPLD.02.03.01-10-0090/20 Nowe usługi w Laboratorium Protetycznym. 

62 RPLD.02.03.01-10-0091/20 Rozwój firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych i ulepszenie dotychczasowych usług stomatologicznych w 
celu niwelowania negatywnych skutków i zagrożeń wywołanych przez epidemię COVID-19 

63 RPLD.02.03.01-10-0092/20 SPRZEDAŻ - NAPRAWA BUŻUTERII STACJONARNIE I U KLIENTA  

64 RPLD.02.03.01-10-0093/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ŁAGODZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW 
EPIDEMII COVID-19 

65 RPLD.02.03.01-10-0094/20 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SIECI RESTAURACJI PASTA GO! POPRZEZ ROZSZERZENIE 
ZAKRESU USŁUG, INNOWACYJNOŚĆ I DYWERSYFIKACJĘ 
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Numer wniosku  

o dofinansowanie 
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66 RPLD.02.03.01-10-0096/20 Innowacyjny, mobilny, autonomiczny maszt do monitoringu wizyjnego. 

67 RPLD.02.03.01-10-0097/20 Przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji gospodarczej poprzez zdywersyfikowanie działalności oraz innowację 
produktową i optymalizację procedur medycznych. 

68 RPLD.02.03.01-10-0098/20 Przezwyciężenie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w P.U. ŻA-BA poprzez wprowadzenie nowych 
usług i zdobycie rynków zbytu 

69 RPLD.02.03.01-10-0099/20 Zwiekszenie konkurencyjności przedsięborstwa NZOZ "DENTICO" poprzez utworzenie noiwego gabinetu usług 
stomatologicznych" 

70 RPLD.02.03.01-10-0100/20 Zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez rozwój potencjału oraz dywersyfikację 
działalności firmy. 

71 RPLD.02.03.01-10-0101/20 ROZWÓJ CENTRUM LOGISTYCZNEGO 

72 RPLD.02.03.01-10-0102/20 Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa Pagatrans związane z wystąpieniem epidemii COVID-19 

73 RPLD.02.03.01-10-0103/20 Zwiększenie konkurencyjności Zakładu betoniarsko nagrobkowego Zdzisław Kasprzycki poprzez stworzenie 
nowoczesnego i innowacyjnego parku maszynowego w celu wprowadzenia na rynek nowych usług w branży 

kamieniarskiej związanej z produkcją nagrobków oraz usłu 74 RPLD.02.03.01-10-0104/20 Ultrasonografia w fizjoterapii - skuteczna rehabilitacja pacjentów dzięki badaniom diagnostycznym i terapii 
ultrasonografem / Zakup aparatu USG Z 50 firmy Mindray (ultrasonograf) do gabinetu fizjoterapii. 

75 RPLD.02.03.01-10-0105/20 Rozszerzenie wachlarza usług spółki DAAN Sp. z o.o.  

76 RPLD.02.03.01-10-0106/20 Budowa przewagi konkurencyjnej firmy Robert Starczyk Gianmarko poprzez wyposażenie parku maszynowego i 
wprowadzenie na rynek szerszej oferty obuwia skórzanego 

77 RPLD.02.03.01-10-0107/20 Wprowadzenie innowacyjnych usług z zakresu wulkanizacji i mechaniki pojazdowej poprzez zakup 
nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w firmie Bąk Dariusz Wulkanizacja "Miłopon". 

78 RPLD.02.03.01-10-0110/20 Wzrost konkurencyjności firmy Impuls dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnej usługi jako sposób walki ze 
skutkami COVID-19 

79 RPLD.02.03.01-10-0112/20 Dostosowanie działalności Bilplast do zmienionych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jako następstwo 
COVID-19. 



 

 

L.p. 
Numer wniosku  
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80 RPLD.02.03.01-10-0113/20 Zapobieganie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez poszerzenie zakresu usług firmy Machałowski 
Mateusz Machałowski dzięki zakupowi maszyny do kruszenia betonu, gruzu, cegły i kamienia 

81 RPLD.02.03.01-10-0114/20 Rozwój świadczonych usług gastronomicznych wpisujący się w bieżące trendy kluczem do przetrwania i rozwoju 

82 RPLD.02.03.01-10-0118/20 Dywersyfikacja przychodów i działalności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie kompleksowej usługi turystycznej 

83 RPLD.02.03.01-10-0119/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami epidemii poprzez wdrożenie innowacyjnych 
usług serwisowania pojazdów, implementację systemu do zarządzania, instalację monitoringu i zastosowanie 

rozwiązań fotowoltaicznych 84 RPLD.02.03.01-10-0120/20 Budowa nowych kanałów dystrybucyjnych i dywersyfikacja portfolio firmy Nerr Pharma sp. z o.o. 

85 RPLD.02.03.01-10-0121/20 Rozwój firmy przez inwestycje 

86 RPLD.02.03.01-10-0122/20 Dywersyfikacja przychodów i działalności Wnioskodawcy poprzez uruchomienie samoobsługowej myjni 
samochodowej 

87 RPLD.02.03.01-10-0123/20 Rozszerzenie oferty usług o zabiegi zoofizjoterapii  

88 RPLD.02.03.01-10-0124/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy Pan Kanapka S.C.: modyfikacja i rozszerzenie oferty dla klientów 
indywidualnych poprzez rozbudowę parku maszynowego, zaplecza sprzętu cateringowego, wprowadzenie 

nowych produktów oraz uruchomienie nowych kanałów sprzedaż 89 RPLD.02.03.01-10-0126/20 Rozbudowa przedszkola Akademia malucha szansą na kontynuację działalności i rozwój 

90 RPLD.02.03.01-10-0127/20 Rozwój segmentu e-commerce dla Kawiarni Kredo Kaffee w celu podniesienia atrakcyjności rynkowej 

91 RPLD.02.03.01-10-0128/20 Rozszerzenie działalności firmy „POLMAR Mariusz Kolenda”, poprzez wprowadzenie do oferty zakresu nowych 
usług.  

92 RPLD.02.03.01-10-0131/20 Zmiana profilu firmy na działalność online i plenerową odpowiedzią na skutki epidemii COVID-19 

93 RPLD.02.03.01-10-0133/20 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług dla branży kolejowej 
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94 RPLD.02.03.01-10-0134/20 Poszerzenie zakresu usług pralni Biała Foczka 

95 RPLD.02.03.01-10-0135/20 Opracowanie portfela specjalistycznych, branżowych szkoleń w języku angielskim i niemieckim do samodzielnej 
nauki na platformie e-learningowej. 

96 RPLD.02.03.01-10-0137/20 ZAKUP HYDRAULICZNEGO PODNOŚNIKA KOSZOWEGO ZAMONTOWANEGO NA PODWOZIU 
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  

97 RPLD.02.03.01-10-0138/20 Wsparcie przedsiębiorstwa MAJAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa we 
wdrożeniu zmian asortymentowych, które są wymuszone wystąpieniem epidemii COVID-19. Dzięki wykorzystaniu 

środków projektu, Majami zbuduje alternatywne źródła do 98 RPLD.02.03.01-10-0141/20 Wzrost poziomu obsługi klientów na rynku poprzez wprowadzenie nowego systemu obsługi i zarządzania 
magazynem w firmie AGAWA.PL. 

99 RPLD.02.03.01-10-0142/20 Rozszerzenie prowadzonej działalności MAS COPY Anna Szlaska dzięki inwestycjom rozwojowym 

100 RPLD.02.03.01-10-0143/20 Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym  

101 RPLD.02.03.01-10-0144/20 Ograniczenie skutków gospodarczo-ekonomicznych COVID-19, poprzez wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa „MEDEST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, na skutek optymalizacji 

procesu sprzedaży i obsługi klienta będącej wynikiem zakupu zautomatyzo 102 RPLD.02.03.01-10-0145/20 Dywersyfikacja działalności EIDG w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

103 RPLD.02.03.01-10-0146/20 Wdrożenie działań inwestycyjnych i promocyjnych w celu wsparcia firmy w trudnej sytuacji gospodarczej 

104 RPLD.02.03.01-10-0147/20 Projekt zwiększenia konkurencyjności firmy DD meble Renata Dłubak, Robert Dłubak Spółka Cywilna poprzez 
wdrożeni nowych rozwiązań niwelując negatywne skutki epidemii COVID-19. 

105 RPLD.02.03.01-10-0148/20 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrażanie innowacji 

106 RPLD.02.03.01-10-0149/20 Stop skutkom epidemii COVID-19 w firmie Włodan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa. 

107 RPLD.02.03.01-10-0150/20 Rozszerzenie oferty działalności gospodarczej o nowoczesne usługi oraz zwiększenie zatrudnienia. 
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108 RPLD.02.03.01-10-0151/20 Wprowadzenie nowych usług do Firmy szansą na utrzymanie działalności oraz zwiększenie jej konkurencyjności 
na rynku 

109 RPLD.02.03.01-10-0152/20 Inwestycje SONITEK Michał Jaryszek służące rozszerzeniu prowadzonej działalności. 

110 RPLD.02.03.01-10-0153/20 Rozszerzenie oferty firmy poprzez uruchomienie świadczenia usług typu Self storage 

111 RPLD.02.03.01-10-0154/20 Wzrost konkurencyjności firmy przez inwestycje 

112 RPLD.02.03.01-10-0155/20 Dywersyfikacja działalności NZOZ KOMED wraz z przeniesieniem części świadczonych usług do domów 
pacjentów. 

113 RPLD.02.03.01-10-0156/20 Nowe produkty i usługi szansą na utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku oraz wzrost przychodów 

114 RPLD.02.03.01-10-0157/20 Wdrożenie technologii produkcji plastikowych pojemników na mocz oraz kał przeznaczonych do badań 
laboratoryjnych celem zniwelowania negatywnych skutków związanych z epidemią i sprzyjających poprawie w 

procesie diagnostyki medycznej 115 RPLD.02.03.01-10-0158/20 SERIO DOBRE LODY NATURALNE 

116 RPLD.02.03.01-10-0159/20 Dywersyfikacja usług w CENTRUM URODY MAŁGORZATA ŁUCZYŃSKA 

117 RPLD.02.03.01-10-0160/20 Szansa na rozwój Brawo 2020-2021 

118 RPLD.02.03.01-10-0161/20 Inwestycje w firmie Lider Igor Sawicki 

119 RPLD.02.03.01-10-0162/20 Wsparcie firmy w niwelowaniu negatywnych skutków epidemii 

120 RPLD.02.03.01-10-0163/20 Wzrost konkurencyjności firmy przez inwestycje 

121 RPLD.02.03.01-10-0164/20 SALTOS baw się świetnie, czuj się bezpiecznie 
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122 RPLD.02.03.01-10-0165/20 Poprawa sytuacji ekonomicznej Bora Poland sp.z.o.o będącej skutkiem pandemii COVID-19 i umożliwienie 
wzrostu konkurencyjności poprzez inwestycje w modernizacje linii zasilających do pras w trakcie trwania projektu. 

123 RPLD.02.03.01-10-0166/20 Inwestycje w MSP w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej koparki. 

124 RPLD.02.03.01-10-0167/20 Budowa profesjonalnego sklepu internetowego oraz szeroka kampania marketingowa celem wzrostu 
konkurencyjności firmy Mariusz Czołnowski - FHU EL-TEAM 

125 RPLD.02.03.01-10-0168/20 Dywersyfikacja i automatyzacja usług w Trade & Travel Company 

126 RPLD.02.03.01-10-0170/20 Likwidacja negatywnych skutków epidemii COVID-19 w firmie Astoria Eliza Włodarczyk 

127 RPLD.02.03.01-10-0173/20 Nowe usługi w firmie Mars-Waldi jako alternatywne źródło jej przychodów w obliczu epidemii COVID-19 

128 RPLD.02.03.01-10-0174/20 Wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa dzięki uruchomieniu własnej produkcji komponentów i części 
zamiennych w celu uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych. 

129 RPLD.02.03.01-10-0175/20 Zniwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez rozszerzenie działalności o nowe usługi i 
wprowadzenie nowych produktów 

130 RPLD.02.03.01-10-0176/20 Zakup koparki i podnośnika w celu dywersyfikacji oferty Firmy Elektrycznej ELZET 

131 RPLD.02.03.01-10-0179/20 Nowe usługi w firmie „Auto-Perfekt” Jacek Strycharski 

132 RPLD.02.03.01-10-0180/20 Rozbudowa obiektu handlowo-usługowego w Pajęcznie 

133 RPLD.02.03.01-10-0181/20 Rozwój i wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produkcji i poszerzenie rynków zbytu. 

134 RPLD.02.03.01-10-0182/20 POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z UTRATĄ PRZYCHODÓW Z TYTUŁU COVID-19 

135 RPLD.02.03.01-10-0183/20 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SAL BANKIETOWYCH, KATERINGU I PRODUKCJI. 
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136 RPLD.02.03.01-10-0184/20 Stop skutkom epidemii COVID-19 w firmie "Kasia" Katarzyna Golus 

137 RPLD.02.03.01-10-0185/20 Rozwój AAelectro – Teraz Polska 

138 RPLD.02.03.01-10-0186/20 Poprawa sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez zakup systemu do budowy energetycznych linii 
napowietrznych średnich i niskich napięć 

139 RPLD.02.03.01-10-0187/20 Mobilny punkt produkcyjny oporowych bloczków betonowych  

140 RPLD.02.03.01-10-0188/20 Poprawa sytuacji firmy GLASS w wyniku inwestycji w linię do zespalania szyb 

141 RPLD.02.03.01-10-0189/20 Zmiana profilu działalności w wyniku pandemii COVID 

142 RPLD.02.03.01-10-0191/20 Zakup światłowodowej wycinarki laserowej w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa 

143 RPLD.02.03.01-10-0192/20 Poprawa konkurencyjności firmy DREW-TECH 

144 RPLD.02.03.01-10-0194/20 Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Restauracja Nasza Chata Agnieszka Wysocka poprzez zakup 
wyposażenia oraz uatrakcyjnienie ogrodu wokół obiektu 

145 RPLD.02.03.01-10-0198/20 Poprawa kondycji przedsiębiorstwa dzięki wsparciu dla MŚP dotkniętych skutkami pandemii 

146 RPLD.02.03.01-10-0201/20 Dywersyfikacja oferowanych usług poprzez dostosowanie lokalu do produkcji i wypieku pizzy w piecu opalanym 
drewnem 

147 RPLD.02.03.01-10-0202/20 Zmiana profilu działalności, celem przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 

148 RPLD.02.03.01-10-0203/20 Wzrost sprzedaży w przedsiębiorstwie dzięki wsparciu MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 

149 RPLD.02.03.01-10-0204/20 WYNAJEM JACHTÓW MOTOROWODNYCH SZANSĄ NA WYDOSTANIE FIRMY Z KRYZYSU WYWOŁANEGO 
COVID-19 
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150 RPLD.02.03.01-10-0205/20 Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej koparki. 

151 RPLD.02.03.01-10-0207/20 Wdrożenie nowych rozwiązań w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup nowoczesnego środka trwałego. 

152 RPLD.02.03.01-10-0208/20 Poprawa konkurencyjności oraz dywersyfikacja źródeł przychodów firmy INSTEL24 Mateusz Fraszek 

153 RPLD.02.03.01-10-0209/20 Dostosowanie działalności Techmark w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

154 RPLD.02.03.01-10-0210/20 Budowa przewagi konkurencyjnej firmy Pro-Dach Michał Janas poprzez wyposażenie parku maszynowego i 
wprowadzenia na rynek unowocześnionych usług dekarskich 

155 RPLD.02.03.01-10-0211/20 Ograniczenie skutków gospodarczo-ekonomicznych COVID-19, poprzez wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa „MEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA”, na skutek optymalizacji procesu sprzedaży poprzez zakup zautomatyzowanego sy 156 RPLD.02.03.01-10-0212/20 Zakup linii technologicznej do produkcji stojaków i lekkich konstrukcji stalowych pod panele fotowoltaiczne.  

157 RPLD.02.03.01-10-0213/20 Gabinet hiperbarycznej terapii tlenowej – nowoczesna profilaktyka zdrowia 

158 RPLD.02.03.01-10-0214/20 Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej koparki hybrydowej.  

159 RPLD.02.03.01-10-0215/20 Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług meblarskich poprzez wdrożenie nowych technologii 

160 RPLD.02.03.01-10-0216/20 Wykorzystanie wody geotermalnej w działalności firmy i jej ofercie .  

161 RPLD.02.03.01-10-0217/20 Zakup lasera w technologii światłowodowej drogą do wdrożenia zaawansowanych technologii w produkcji 
elementów metalowych. 

162 RPLD.02.03.01-10-0219/20 Wdrożenie wyników prac B+R szansą na rozwój firmy o nową gamę oferowanych maszyn 

163 RPLD.02.03.01-10-0220/20 DIGITAL TAX AND ACCOUNTANCY – KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI ON-LINE 



 

 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

164 RPLD.02.03.01-10-0222/20 Przebranżowienie szansą na przeciwdziałanie skutkom epidemii. 

165 RPLD.02.03.01-10-0223/20 Zachowanie i utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie stabilnej sytuacji przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami 
COVID-19, poprzez uruchomienie procesu produkcyjnego i wprowadzenie na rynek Polski produktu, jakim jest 

siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana p 166 RPLD.02.03.01-10-0224/20 Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w firmie Wodner II Kazimierz Żurawski poprzez zakup nowoczesnej 
koparki.  

167 RPLD.02.03.01-10-0225/20 Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w przedsiębiorstwie Medycyna Grabieniec 

168 RPLD.02.03.01-10-0226/20 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Karta Group Alicja Dębska-Adamczyk, negatywnie dotkniętego 
skutkami pandemii Covid-19, poprzez inwestycje 

169 RPLD.02.03.01-10-0227/20 Zakup linii do mielenia kamienia wapiennego 

170 RPLD.02.03.01-10-0229/20 Poprawa i utrzymanie efektywności firmy ATMOSFERA Jowita Dziedzińska w dobie pandemii COVID-19 poprzez 
wdrożenie dodatkowej działalności cateringowej. 

171 RPLD.02.03.01-10-0230/20 Inwestycja w nowoczesny park maszynowy w celu dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa 

172 RPLD.02.03.01-10-0232/20 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „ALEKSANDRA KITKA MEDIA TIME”, poprzez rozszerzenie 
oferty usług, w wyniku rozwinięcia własnej linii produkcyjnej. 

173 RPLD.02.03.01-10-0233/20 Rozwój cyfrowych usług doradczych wspierających działalność Centrum Innowacji Fundacji MOST w dobie 
pandemii 

174 RPLD.02.03.01-10-0234/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AKJ Pracownia Architektoniczna Anna Kołodrubiec Jakiel 
negatywnie dotkniętego skutkami pandemii COVID-19 

175 RPLD.02.03.01-10-0235/20 Mobilny salon mody ślubnej - wprowadzenie nowych usług i rozbudowa parku maszynowego firmy. 

176 RPLD.02.03.01-10-0236/20 Safe Space System (3S) 

177 RPLD.02.03.01-10-0237/20 Przebudowa sali szkoleniowej szansą na kontynuację działalności i rozwój 
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178 RPLD.02.03.01-10-0241/20 Likwidacja negatywnych skutków epidemii COVID-19 w firmie Restauracja Bocianie Gniazdo 

179 RPLD.02.03.01-10-0242/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa PIZZERIA MICHAŁ GRANATOWSKI w 
sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. 

180 RPLD.02.03.01-10-0243/20 Budowa nowoczesnej samoobsługowej myjni pozwoli na utrzymanie i rozwój firmy o nowy sektor, która została 
negatywnie dotknięta skutkami epidemii covid-19. 

181 RPLD.02.03.01-10-0244/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO PRODUCENTA FARB I TYNKÓW ECORSON 

182 RPLD.02.03.01-10-0246/20 Podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie oferty firmy, poprzez zakup pieca kremacyjnego, do świadczenia 
usług pogrzebowych, na terenie powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych. 

183 RPLD.02.03.01-10-0247/20 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i rozwój zakresu usług poprzez zakup maszyn budolanych i 
transportowych 

184 RPLD.02.03.01-10-0248/20 ZAKUP SKANERA WEWNĄTRZUSTNEGO 

185 RPLD.02.03.01-10-0249/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „PHU IMPERIAL Danuta Zgierska”, poprzez rozszerzenie oferty firmy, 
w zakresie działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni. 

186 RPLD.02.03.01-10-0254/20 Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-sportowego i do transportu indywidualnego o napędzie elektrycznym. 

187 RPLD.02.03.01-10-0255/20 Hostel pracowniczy w Radomsku o podwyższonym standardzie sanitarnym 

188 RPLD.02.03.01-10-0256/20 Dywersyfikacja oferty usługowej przedsiębiorstwa w celu zniwelowania negatywnych skutków epidemii COVID-19 

189 RPLD.02.03.01-10-0257/20 NOWOCZESNY SALON FRYZJERSKI 

190 RPLD.02.03.01-10-0258/20 NOWOCZESNE FRYZJERSTWO MĘSKIE 

191 RPLD.02.03.01-10-0259/20 Wzrost konkurencyjności gabinetu masażu i rehabilitacji Beata Kostrzewa poprzez wyposażenie w nowoczesne 
urządzenia i uruchomienie sklepu internetowego. 
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192 RPLD.02.03.01-10-0260/20 Dywersyfikacja przychodów i działalności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie nowej oferty produktowej z uwagi na 
wystąpienie epidemii COVID-19.  

193 RPLD.02.03.01-10-0261/20 Rozbudowa firmy Catering Spiżarnia Jakub Stegliński 

194 RPLD.02.03.01-10-0264/20 Nowa przestrzeń – kreatywne wsparcie 

195 RPLD.02.03.01-10-0266/20 Wsparcie firmy TOP PLACES Anna Kucharska negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez 
wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej. 

196 RPLD.02.03.01-10-0267/20 Sieć Kultury 

197 RPLD.02.03.01-10-0268/20 Rozszerzenie oferty szansą na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 i utrzymanie działalności przez Centrum 
Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA" Wojciech Frycz 

198 RPLD.02.03.01-10-0269/20 Zakup urządzeń myjących umożliwiających wzrost konkurencyjności firmy TOMASZ CICHECKI Firma Handlowo-
Usługowa AUTO-MARKET 

199 RPLD.02.03.01-10-0270/20 Zapobieganie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez zmianę profilu działalności Zakładu Produkcji 
Spożywczej Rafał Szewczyk dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu do odnowy biologicznej. 

200 RPLD.02.03.01-10-0271/20 Zwiększenie konkurencyjności SILVER DYSTRYBUCJA KRZYSZTOF LIBERT poprzez inwestycję w nową linię 
kosmetyczną. 

201 RPLD.02.03.01-10-0272/20 Zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług gastronomicznych poprzez nowoczesną technologię 
przygotowania potraw , komfortu i wyglądu lokalu. 

202 RPLD.02.03.01-10-0273/20 Zakup środków trwałych celem umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w dobie pandemii COVID-19. 

203 RPLD.02.03.01-10-0274/20 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług „zero waste” w butikowym domu eventowym Między dębami  

204 RPLD.02.03.01-10-0275/20 Modernizacja przedszkola i żłobka 

205 RPLD.02.03.01-10-0276/20 Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej ekologicznej technologii dla celów 
świadczenia usług transportowych 
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206 RPLD.02.03.01-10-0277/20 Wzrost konkurencyjności firmy LESSER Paweł Smejda poprzez wprowadzenie znaczących zmian w prowadzonej 
działalności gospodarczej wymuszonych wystąpieniem epidemii COVID-19 

207 RPLD.02.03.01-10-0278/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty dostępnych do wynajmu kamperów.  

208 RPLD.02.03.01-10-0279/20 Poprawa poziomu konkurencyjności i efektywności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.  

209 RPLD.02.03.01-10-0280/20 Nowy produkt i nowa organizacja w przedsiębiorstwie branży chemicznej 

210 RPLD.02.03.01-10-0281/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego i zwiększenie mocy 
produkcyjnych firmy.  

211 RPLD.02.03.01-10-0282/20 Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w firmie Wnioskodawcy poprzez inwestycje w aktywa rzeczowe.  

212 RPLD.02.03.01-10-0283/20 Firma „Wiktor” likwiduje negatywne skutki epidemii COVID-19 

213 RPLD.02.03.01-10-0286/20 BUDOWA WARSZTATU USŁUGOWEGO Z POMIESZCZENIEM BIUROWYM, KOTŁOWNIĄ, WC ORAZ 
POMIESZCZENIEM MAGAZYNOWYM 

214 RPLD.02.03.01-10-0287/20 Wsparcie firmy PATAGORIA Rafał Kucharski negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez 
rozszerzenie oferty o nową linię produktów w prowadzonej działalności gospodarczej. 

215 RPLD.02.03.01-10-0288/20 Przeprofilowanie spółki jako gwarancja utrzymania miejsc pracy i dostosowania się do nowych warunków. 

216 RPLD.02.03.01-10-0289/20 Pacjencie, pamiętaj, masz jedną parę oczu na całe życie. Badania profilaktyczne wzroku przeprowadzane u 
mieszkańców Miasta i Gminy Zelów w latach 2021-2023. 

217 RPLD.02.03.01-10-0290/20 Zakup zasobów sprzętowych celem zwiększenia konkurencyjności firmy F.P.H.U. LEREMO 

218 RPLD.02.03.01-10-0291/20 Rozbudowa obiektu handlowego w Pajęcznie oraz budowa sklepu internetowego celem wzrostu konkurencyjności 
firmy Mariusz Chłopaś - PPHU "HEBAN" 

219 RPLD.02.03.01-10-0292/20 Dywersyfikacja działalności firmy Rafbud Mosty sp. z o.o. szansą na zwiększenie konkurencyjności  
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220 RPLD.02.03.01-10-0293/20 Równi na starcie z Educarion Centrum Edukacji 

221 RPLD.02.03.01-10-0294/20 Wejście do sieci ratunkiem w realu 

222 RPLD.02.03.01-10-0295/20 Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom pandemii dzięki automatyzacji produkcji 

223 RPLD.02.03.01-10-0296/20 Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy budowlanej poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt budowlany 
oraz działania w zakresie efektywności energetycznej 

224 RPLD.02.03.01-10-0297/20 Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i produktowych w firmie F.D.S. Polska Sp. z o.o. odpowiedzią na 
kryzys wywołany epidemią COVID-19. 

225 RPLD.02.03.01-10-0299/20 Dywersyfikacja działalności EM GROUP S.C. przez rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych 

226 RPLD.02.03.01-10-0300/20 Zakup niezbędnych środków trwałych przyczyniających się do zwiększenia możliwości produkcyjnych 
przedsiębiorstwa. 

227 RPLD.02.03.01-10-0301/20 WIN WIN EDU 

228 RPLD.02.03.01-10-0302/20 Majne Szwajne Vegańska Rewolucja 

229 RPLD.02.03.01-10-0303/20 Innowacyjne rozwiązania technologiczne w ACPAC Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. Sp. kom. szansą na 
złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19  

230 RPLD.02.03.01-10-0304/20 Zwiększenie konkurencyjności DENTIKON ŁUKASZ KONOPKA w obliczu epidemii COVID19 poprzez 
wprowadzenie innowacyjnej usługi kompleksowej opieki w zakresie chirurgii stomatologicznej 

231 RPLD.02.03.01-10-0305/20 Wprowadzenie kompleksowej i efektywnej usługi fizjoterapeutycznej w oparciu o najnowsze technologie przy 
ograniczonym do minimum kontakcie z pacjentem. 

232 RPLD.02.03.01-10-0306/20 Realizacja inwestycji w branży meblarskiej w odpowiedzi na epidemię COVID-19 

233 RPLD.02.03.01-10-0307/20 Nowe usługi w firmie Inox-Tech 
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234 RPLD.02.03.01-10-0308/20 Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności firmy jako odpowiedź na skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 

235 RPLD.02.03.01-10-0309/20 Wprowadzenie innowacji i rozszerzenie zakresu usług firmy Studio Foto-Video KOMFORT. 

236 RPLD.02.03.01-10-0310/20 Nowa usługa turystyczna jako odpowiedź na zagrożenia płynące z epidemii COVID-19 

237 RPLD.02.03.01-10-0312/20 Daj się zobaczyć, czyli wdrożenie nowych usług wideo.. 

238 RPLD.02.03.01-10-0313/20 Wzrost konkurencyjności firmy GRANTS FACTORY poprzez wdrożenie technologii informatycznych 

239 RPLD.02.03.01-10-0314/20 Budowa w pełni zautomatyzowanego magazynu przyjęć i wydań towarów firmy Univertel Sp. z o.o. S.k. oraz 
wyposażenie magazynu w urządzenia i system informatyczny zapewniające automatyzację procesów 

logistycznych w magazynie 240 RPLD.02.03.01-10-0315/20 Dywersyfikacja nowych usług zakładu jako odpowiedź na wystąpienie epidemii COVID-19 

241 RPLD.02.03.01-10-0316/20 Wdrożenie innowacyjnych dzianin technicznych o strukturze anizotropowej reakcją firmy na pandemię COVID-19 

242 RPLD.02.03.01-10-0317/20 Nowy system sprzedaży i nowa grupa produktów jako narzędzia dostosowujące spółkę do nowej rzeczywistości 

243 RPLD.02.03.01-10-0318/20 Dywersyfikacja usług w firmie Wnioskodawcy 

244 RPLD.02.03.01-10-0319/20 Nowa instalacja w PROEKO JP. 

245 RPLD.02.03.01-10-0320/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa RTCL SP. Z O.O. i zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 dla firmy poprzez wprowadzenie do oferty sprzedażowej innowacyjnych usług coworkingu. 

246 RPLD.02.03.01-10-0321/20 Zapobieganie skutkom COVID-19 poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Wnioskodawcy. 

247 RPLD.02.03.01-10-0322/20 Zakup specjalistycznych maszyn umożliwiających wzrost konkurencyjności firmy CEZARY OBALSKI ZAKŁAD 
HANDLOWO USŁUGOWY 
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248 RPLD.02.03.01-10-0323/20 Ograniczenie skutków gospodarczo-ekonomicznych COVID-19, poprzez wzrost konkurencyjności firmy 
„ROZMARYNOWICZ MARIOLA Biuro Turystyczno-Przewozowe MARKAN”, na skutek dywersyfikacji oferty 

turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup pojazdów do samodzielnego 249 RPLD.02.03.01-10-0324/20 Rozwój firmy MERITUM Doradztwo Personalne Ewa Przybył-Bartosiewicz poprzez inwestycję w świadczenie 
usług drogą elektroniczną 

250 RPLD.02.03.01-10-0325/20 Dywersyfikacja świadczonych usług w firmie Wnioskodawcy jako instrument walki z negatywnymi skutkami 
COVID-19. 

251 RPLD.02.03.01-10-0326/20 Alternatywne źródła przychodu w Spółce Verdent jako odpowiedź na skutki epidemii COVID-19  

252 RPLD.02.03.01-10-0327/20 Wsparcie przedsiębiorstwa Biotechnika w celu zmniejszenia negatywnego skutku epidemii COVID-19 

253 RPLD.02.03.01-10-0328/20 Rozwój i rozszerzenie zakresu działalności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe w celu minimalizacji wpływu 
epidemii COVID-19.  

254 RPLD.02.03.01-10-0330/20 Nowy kierunek - REMONT 

255 RPLD.02.03.01-10-0331/20 Nowe źródło przychodów w firmie AGRA sposobem na przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19 

256 RPLD.02.03.01-10-0333/20 Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania 
marketingowe i technologiczne  

257 RPLD.02.03.01-10-0334/20 Rozwój poprzez dywersyfikację działalności i wdrożenie nowych produktów do oferty Firmy. 

258 RPLD.02.03.01-10-0335/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „KWIACIARNIA-Wasiak Zbigniew”, poprzez rozszerzenie oferty i 
zmianę sposobu świadczenia usług, w wyniku budowy nowego punktu handlowo-usługowego w mieście Kutno. 

259 RPLD.02.03.01-10-0336/20 Rozwój oferty produktowej firmy szansą na dalszy dynamiczny rozwój. 

260 RPLD.02.03.01-10-0337/20 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu  
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261 RPLD.02.03.01-10-0338/20 Zakup specjalistycznych maszyn do rozwinięcia działalności firmy AUTO-PART 

262 RPLD.02.03.01-10-0339/20 Zwiększenie dostępności do nowoczesnych, medycznych zabiegów laseroterapii dla mieszkańców województwa 
łódzkiego, niwelujące negatywne skutki źle wykonanych zabiegów estetycznych (makijaż permanentny, tauaż) 

oraz przebarwień 263 RPLD.02.03.01-10-0340/20 Zwiększenie dostępności i przybliżenie konsumentów do OZE oraz wdrożenie innowacyjnych usług w 
przedsiębiorstwie. 

264 RPLD.02.03.01-10-0341/20 Inwestycja w zmianę technologii produkcji w celu sprzedaży produktów dla nowych sektorów rynku - szansą na 
ograniczenie skutków COVID i dalszy rozwój firmy Wiesz Co Jesz s.c. 

265 RPLD.02.03.01-10-0342/20 Dywersyfikacja przychodów i działalności Firmy Almadent poprzez wdrożenie nowej oferty produktowej z uwagi 
na wystąpienie epidemii COVID-19.  

266 RPLD.02.03.01-10-0343/20 Cyfryzacja i wprowadzenie innowacyjnych technologii do kliniki stomatologii estetycznej Art-Dentica NZOZ Marcin 
Gołębiowski 

267 RPLD.02.03.01-10-0344/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MK System poprzez wprowadzenie nowego obszaru działalności 

268 RPLD.02.03.01-10-0345/20 DYWERSYFIKACJA PRZYCHODÓW I DZIAŁALNOŚCI PRACOWNIA PEDAGOGICZNA PAPIEROWY 
WIATRACZEK POPRZEZ ROZBUDOWĘ WPROWADZENIA NOWEJ USŁUGI  

269 RPLD.02.03.01-10-0346/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U. IWONA IWONA MILCZARSKA, poprzez rozszerzenie 
możliwości świadczenia usług w zakresie pielęgnacji pojazdów 

270 RPLD.02.03.01-10-0347/20 Dywersyfikacja i poszerzenie bazy klientów firmy ORSALINA poprzez zwiększenie oferty i wprowadzenie nowych 
usług 

271 RPLD.02.03.01-10-0348/20 Wzrost konkurencyjności działania przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, 
umożliwiających wdrożenie nowych, oczekiwanych przez rynek produktów i usług 

272 RPLD.02.03.01-10-0349/20 Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację zakresu działalności sposobem na zniwelowanie 
negatywnych skutków pandemii COVID-19 

273 RPLD.02.03.01-10-0351/20 Rozwój cukierni prowadzący do dywersyfikacji produkcji sposobem na pokonanie kryzysu wywołanego pandemią. 

274 RPLD.02.03.01-10-0352/20 Wzrost konkurencyjności DK PARTNER poprzez zastosowanie innowacyjnej metody pośrednictwa pracy 
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275 RPLD.02.03.01-10-0353/20 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ PLATFORMY CROWDFUNDINGOWEJ DLA 
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

276 RPLD.02.03.01-10-0354/20 Wzrost konkurencyjności kluczem do wzrostu zatrudnienia 

277 RPLD.02.03.01-10-0355/20 Rozwój salonu kosmetycznego Marika Pacholik Manufaktura Piękna poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz 
remont lokalu. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie na rynek nowych usług oraz podniesienie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa. 278 RPLD.02.03.01-10-0356/20 Przeprofilowanie działalności firmy sposobem na kryzys  

279 RPLD.02.03.01-10-0357/20 Utworzenie i działanie Mobilnego Serwisu Naprawy Wag  

280 RPLD.02.03.01-10-0358/20 Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby: 1) umożliwienia wykonywania analiz kontraktowych w celu 
minimalizacji skutków ekonomicznych pandemii COVID-19/COVID-2X w wytwórniach farmaceutycznych oraz MT-

Pharma 2) opracowania nowej postaci leku wieloskładni 281 RPLD.02.03.01-10-0359/20 ROZWÓJ FIRMY W OPARCIU O NOWE USŁUGI TRYCHOLOGICZNE ORAZ STREFĘ SPA – RELAKSU DLA 
LUDZI, STACJONARNIE I ONLINE. 

282 RPLD.02.03.01-10-0360/20 Uruchomienie serwisu naprawczego pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych i rolniczych. 

283 RPLD.02.03.01-10-0361/20 ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WDROŻENIA PROJEKTÓW NA 
SPECJALISTYCZNE POWIERZCHNIE 

284 RPLD.02.03.01-10-0366/20 Przeprofilowanie działalności sposobem na zwiększenie konkurencyjności 

285 RPLD.02.03.01-10-0368/20 Wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie Milbor Sp. z o.o. w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom epidemii Covid-19. 

286 RPLD.02.03.01-10-0370/20 Rozszerzenie działalności firmy o nowe, wysokospecjalistyczne usługi instalatorskie.  

287 RPLD.02.03.01-10-0373/20 Obniżenie kosztów prowadzenia działalność poprzez instalację systemu do pozyskiwanie darmowej energii 
elektrycznej pochodzącej ze słońca oraz wdrożenie systemu do zdalnej obsługi szkoleń, zbierania informacji 

serwisowych oraz zdalnego monitorowania i serw 288 RPLD.02.03.01-10-0374/20 Minimalizacja wpływu epidemii COVID-19 poprzez inwestycje w środki trwałe.  
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289 RPLD.02.03.01-10-0375/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie biura projektowego oraz zakup niezbędnych 
narzędzi do realizacji unikalnych projektów schodów. 

290 RPLD.02.03.01-10-0376/20 PERSO OBRUS PROTEKT 

291 RPLD.02.03.01-10-0377/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa MACIEJ CHUDOBA LRG POMORZE w 
sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19.  

292 RPLD.02.03.01-10-0378/20 Rozbudowa stacjonarnej bazy serwisowej do potrzeb bezkontaktowej obsługi klientów w ramach realizacji usług 
serwisowych 

293 RPLD.02.03.01-10-0379/20 Wprowadzenie zmian w firmie PHPU TA-NO Tadeusz Nockoski w następstwie epidemii COVID-19.  

294 RPLD.02.03.01-10-0380/20 Inwestycja w środki trwałe szansą na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii 

295 RPLD.02.03.01-10-0382/20 Dywersyfikacja działalności firmy szansą na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii. 

296 RPLD.02.03.01-10-0387/20 Rozpoczęcie produkcji szynek metodą dojrzewania na podstawie opracowanej technologii oraz ich sprzedaży.  

297 RPLD.02.03.01-10-0388/20 Rozszerzenie oferty PHU „STEF-TRANS” Arkadiusz Barański, poprzez inwestycję, w zakresie uruchomienia 
powierzchni magazynowych, dla towarów przewożonych w transporcie międzynarodowym i krajowym.  

298 RPLD.02.03.01-10-0389/20 Inwestycja w budowę innowacyjnego obiektu noclegowego w województwie łódzkim, dostosowanego do sytuacji 
pandemicznej COVID-19.  

299 RPLD.02.03.01-10-0390/20 Nowe obszary działalności zwiększające konkurencyjność i możliwości dalszego rozwoju firmy A&M - Projekt 
nowych obszarów działań firmy A&M z uwagi na negatywne skutki epidemii COVID-19 i w celu zwiększenia 

przychodów firmy, utrzymania i zatrudnienia w per 300 RPLD.02.03.01-10-0391/20 Mobilny agent ubezpieczeniowy 

301 RPLD.02.03.01-10-0392/20 Podwyższenie konkurencyjności placówki medycznej poprzez algorytmizację, automatyzację, digitalizację i 
dywersyfikację diagnostyki i leczenia bólów głowy jako skuteczny sposób na ograniczenie skutków pandemii 

COVID-19 302 RPLD.02.03.01-10-0393/20 Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w Zakładzie Poligraficznym „Kolor-Druk” Bogusław Wcisło 



 

 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

303 RPLD.02.03.01-10-0394/20 Dywersyfikacja działalności celem niwelowania negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 

304 RPLD.02.03.01-10-0395/20 Odbudowa pozycji konkurencyjnej poprzez poszerzenie oferty usług.  

305 RPLD.02.03.01-10-0396/20 Wprowadzenie do oferty nowych usług celem dywersyfikacji źródeł przychodów oraz utrzymania przedsiębiorstwa 
na rynku 

306 RPLD.02.03.01-10-0398/20 Wdrożenie do oferty firmy nowej usługi horyzontalnych przewiertów sterowanych 

307 RPLD.02.03.01-10-0401/20 Zakup technologii do budowy aplikacji PWA sklepów internetowych z wykorzystaniem podejścia headless wraz z 
integracjami do najpopularniejszych silników e-commerce. (headless PWA e-commerce). 

308 RPLD.02.03.01-10-0402/20 Zakup nowoczesnej infrastruktury agroturystycznej w celu skutecznego zwiększenia konkurencyjności, 
przychodów oraz potencjału turystycznego Wnioskodawcy i gminy. 

309 RPLD.02.03.01-10-0403/20 Wdrożenie nowych usług projektowych w MIKINA PROJEKT  

310 RPLD.02.03.01-10-0405/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa TUSZERIA.PL Monika Łukasiewicz w 
sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. 

311 RPLD.02.03.01-10-0406/20 Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy LAOBAN poprzez działania mające na celu dywersyfikację 
oferty w odpowiedzi na skutki COVID-19 

312 RPLD.02.03.01-10-0407/20 Wprowadzenie nowego produktu w przedsiębiorstwie JATECH w celu minimalizacji wpływu epidemii COVID-19 

313 RPLD.02.03.01-10-0408/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację działalności w postaci produkcji odzieży 
damskiej 

314 RPLD.02.03.01-10-0409/20 Adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy 

315 RPLD.02.03.01-10-0410/20 Nowe usługi i nowe funkcjonalności w sklepie internetowym źródłem przetrwania w okresie Covid-19 z 
perspektywą wzrostu przychodów i rozwoju firmy 

316 RPLD.02.03.01-10-0411/20 Wzrost konkurencyjności firmy CONEA Sp. z o.o. poprzez stworzenie Mobilnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego dla Systemów Alarmowania i Ostrzegania Ludności 
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317 RPLD.02.03.01-10-0414/20 Dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez udoskonalenie oferty produktowo – usługowejw przedsiębiorstwie 
Z.P.H.U. "Matusiak" Henryk Matusiak 

318 RPLD.02.03.01-10-0415/20 Operator dronów – termowizja, nagrania wideo na zlecenie, tworzenie map, badanie skutków kataklizmów 
pogodowych, badanie stanu budynków i inwestycji z powietrza 

319 RPLD.02.03.01-10-0417/20 Dywersyfikacja działalności drogą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa  

320 RPLD.02.03.01-10-0418/20 Utrzymanie Firmy MM Aluminium na rynku stolarki aluminiowej poprzez udoskonalenie oferty produktowej 

321 RPLD.02.03.01-10-0419/20 Wdrożenie rozwiązań niwelujących skutki COVID-19 

322 RPLD.02.03.01-10-0420/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Firma Handlowo-Usługowa B&M Mariusz Brauer”, poprzez 
wprowadzenie na teren powiatu kutnowskiego, unikatowej na rynku pralniczym usługi; prania tkanin przy użyciu 

ozonu. 323 RPLD.02.03.01-10-0422/20 Projekt mini kamper 

324 RPLD.02.03.01-10-0424/20 Innowacyjne urządzenia kluczem do konkurencyjności firmy i wzrostu zatrudnienia 

325 RPLD.02.03.01-10-0425/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy PODOMEDICUM poprzez zakup urządzeń oraz wyposażenia do 
wprowadzenia nowych usług z zakresu kosmetologii estetycznej 

326 RPLD.02.03.01-10-0427/20 Rozwój usług firmy MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k. mających na celu ograniczenie negatywnych skutków 
epidemii COVID-19 

327 RPLD.02.03.01-10-0428/20 Wprowadzenie zmian w działalności spółki Omnikon szansą na niwelowanie negatywnych skutków epidemii 
COVID-19 

328 RPLD.02.03.01-10-0429/20 Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa Vista Poland poprzez wprowadzenie na rynek nowych 
produktów ślusarki otworowej  

329 RPLD.02.03.01-10-0430/20 Sprzedaż przez internet, wprowadzenie branż: BHP oraz znakowania i ozdabiania odzieży (haft maszynowy) w 
nowym lokalu. 

330 RPLD.02.03.01-10-0432/20 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Inverno poprzez rozpoczęcie nowej działalności w zakresie 
produkcji prozdrowotnych cukierków  
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331 RPLD.02.03.01-10-0433/20 Wdrożenie innowacyjnej usługi gromadzenia informacji o obiektach, poprzez zakup skanera w technologii 3D 
z oprogramowaniem i stanowiskiem komputerowym oraz przeprowadzenie promocji w internecie. 

332 RPLD.02.03.01-10-0434/20 Wsparcie „PAMIR 1” EXPORT IMPORT PHU AGNIESZKA PAWĘDA w zakupie nowoczesnej obrabiarki 
sterowanej numerycznie (CNC) wraz z oprogramowaniem w celu unowocześnienia parku maszynowego i 

dywersyfikacji oferty produktowej.  333 RPLD.02.03.01-10-0435/20 Wdrożenie nowej usługi oraz nowych technologii napraw powypadkowych w celu złagodzenia gospodarczych 
skutków pandemii COVID-19.  

334 RPLD.02.03.01-10-0436/20 Zwiększenie konkurencyjności w okresie Pandemii 

335 RPLD.02.03.01-10-0439/20 Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez wdrożenie nowej usługi  

336 RPLD.02.03.01-10-0440/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Rondo Brauer Sp.j”, poprzez rozszerzenie oferty firmy o 
działalność w zakresie usług cateringowych 

337 RPLD.02.03.01-10-0441/20 FIDEES OD NOWA  

338 RPLD.02.03.01-10-0442/20 Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa Cutlery Solutions Michał Brzeski dzięki wdrożeniu innowacyjnej, elastycznej 
technologii produkcji jako forma ograniczenia skutków epidemii COVID-19 

339 RPLD.02.03.01-10-0443/20 Wprowadzenie do oferty firmy GEO-UAV Justyna Zdanowska pakietu nowych szkoleń i usług realizowanych przy 
użyciu innowacyjnych, bezzałogowych statków powietrznych UAV.  

340 RPLD.02.03.01-10-0444/20 Rozwój firmy IGRAMA poprzez dywersyfikację usług popartą zakupem specjalistycznych urządzeń zaliczanych 
do środków trwałych z pełnym wykorzystaniem posiadanych zasobów firmy, co spowoduje utrzymanie miejsc 

pracy i wzrost zatrudnienia. 341 RPLD.02.03.01-10-0445/20 Personalizowane suplementy diety sposobem dywersyfikacji działalności Singularity na przeciwdziałanie COVID-
19  

342 RPLD.02.03.01-10-0447/20 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez świadczenie usług minikoparką  

343 RPLD.02.03.01-10-0448/20 Wyposażenie w innowacyjne urządzenia i dywersyfikacja usług serwisu blacharsko – lakierniczego sposobem na 
pokonanie kryzysu wywołanego pandemią. 

344 RPLD.02.03.01-10-0449/20 Łagodzenie skutków COVID-19 w firmie Bit & Bajt poprzez wdrożenie i dywersyfikację nowych usług. 
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345 RPLD.02.03.01-10-0450/20 Budowa Interaktywnego Portalu Pacjenta umożliwiającego udzielanie pomocy psychologicznej online 

346 RPLD.02.03.01-10-0451/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMA-DRUK w celu pozyskania nowych klientów dzięki inwestycji w 
innowacyjne technologie druku cyfrowego 

347 RPLD.02.03.01-10-0452/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa MEGA SOLAR s.c. Małgorzata 
Baranowska, Tomasz Kurowski. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. 

348 RPLD.02.03.01-10-0453/20 Zakup specjalistycznych maszyn do rozwinięcia działalności firmy DOMINIHAUS DOMINIKA LABUS 

349 RPLD.02.03.01-10-0454/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez usprawnienie procesu świadczenia usług dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych urządzeń i wzrostowi zatrudnienia 

350 RPLD.02.03.01-10-0455/20 Mobilne studio tatuażu wykorzystujące technologie mobilne do automatyzacji akwizycji klientów 

351 RPLD.02.03.01-10-0456/20 Rozbudowa przedsiębiorstwa „PPHU SANTA SŁAWOMIR ROPENGA” w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19 

352 RPLD.02.03.01-10-0457/20 Stworzenie e-kursów wspomagających przedsiębiorców i administracje publiczną w procesach internacjonalizacji  

353 RPLD.02.03.01-10-0458/20 Od pasji do biznesu 

354 RPLD.02.03.01-10-0459/20 Rozbudowa przedsiębiorstwa szansą na poprawę konkurencyjności i dostosowanie do nowych realiów rynkowych 

355 RPLD.02.03.01-10-0461/20 Wsparcie firmy „Szadek” dotkniętej skutkami epidemii Covid-19. 

356 RPLD.02.03.01-10-0462/20 Multimedialne Centrum Szkoleniowe (MCS) 

357 RPLD.02.03.01-10-0463/20 Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w BODY MOVE 

358 RPLD.02.03.01-10-0465/20 Wychowaj szczęśliwe dziecko - terapia psychologiczna dzieci, młodzieży oraz całej rodziny 
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359 RPLD.02.03.01-10-0467/20 Budowa innowacyjnego studia fotograficznego. 

360 RPLD.02.03.01-10-0469/20 Zwiększenie konkurencyjności Studia Urody SKARABEUSZ 

361 RPLD.02.03.01-10-0470/20 Wprowadzenie nowej usługi szansą na niwelację negatywnych skutków Covid-19 

362 RPLD.02.03.01-10-0473/20 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Mercurius poprzez wprowadzenie na rynek spersonalizowanych 
produktów obuwniczych 

363 RPLD.02.03.01-10-0474/20 Wzrost innowacyjności i rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego stanowiska utylizacji 
gruzu budowlanego  

364 RPLD.02.03.01-10-0475/20 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi siewu pasowego Strip Till przez firmę BIO- AGRO 

365 RPLD.02.03.01-10-0476/20 Złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez dywersyfikację profilu działalności Eskulap 
Pabianice sp. z o.o.  

366 RPLD.02.03.01-10-0477/20 Dywersyfikacja oferty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej firmy DHA Amatex Sp. z o.o. wobec skutków 
pandemii COVID-19, jakie negatywnie wpłynęły na branżę tekstylną 

367 RPLD.02.03.01-10-0479/20 Rozwój i wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produkcji, poszerzenie rynków zbytu i 
uruchomienie globalnej sprzedaży w kanale e-commerce. 

368 RPLD.02.03.01-10-0480/20 Wzrost konkurencyjności Agencji Zatrudnienia DK PARTNER poprzez zastosowanie innowacyjnej usługi 
przechowywania dokumentacji kadrowej i księgowej z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów 

369 RPLD.02.03.01-10-0481/20 Zwiększenie konkurencyjności AB Nahlik s.c. dla minimalizowania negatywnych skutków  
epidemii COVID-19 

370 RPLD.02.03.01-10-0483/20 PORTAL AGROTURYSTKI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

371 RPLD.02.03.01-10-0484/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego obsługującego zamówienia od klientów w 
postaci platformy internetowej w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19 

oraz dalszego rozwoju firmy. 372 RPLD.02.03.01-10-0485/20 Nasza Kaczka – promocja regionalnego produktu i rozwój turystyki sposobem na przeciwdziałanie COVOD- 19 
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373 RPLD.02.03.01-10-0486/20 Nowe inwestycje w przedsiębiorstwie w celu walki ze skutkami pandemii COVID-19 

374 RPLD.02.03.01-10-0487/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa TUSZERIA.PL Monika Łukasiewicz w 
sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. 

375 RPLD.02.03.01-10-0488/20 Bezpieczna praca zdalna. Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych z użyciem nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych dla podniesienia efektywności pracy i bezpieczeństwa przetwarzanych danych w 

Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.” 376 RPLD.02.03.01-10-0489/20 Zwiększenie atrakcyjności działalności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnych sprzętów, dzięki którym 
będzie możliwe wprowadzenie dotąd nierealizowanych nowych usług w obrębie województwa łódzkiego. 

377 RPLD.02.03.01-10-0490/20 Budowa budynku gospodarczego. 

378 RPLD.02.03.01-10-0493/20 Wdrożenie innowacji skuteczną drogą do rozwoju 

379 RPLD.02.03.01-10-0494/20 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez wdrożenie przez firmę „Agrecol” Sp. z o.o. 
nowego produktu 

380 RPLD.02.03.01-10-0496/20 Zakup nowoczesnego sprzętu w celu zniwelowania skutków COVID19 i dalszego rozwoju firmy Laser Cosmetic 
Marek Janiszewski  

381 RPLD.02.03.01-10-0497/20 Zakup wyposażenia medycznego dla Multiclinic Sp. z o.o. 

382 RPLD.02.03.01-10-0503/20 Łatwiejszy dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami 

383 RPLD.02.03.01-10-0505/20 NA ZDROWIE – NA ODLEGŁOŚĆ czyli TOGETHER90 wersja 2020 

384 RPLD.02.03.01-10-0506/20 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa FR poprzez poszerzenie oferty dedykowanej dla branży reklamowej 

385 RPLD.02.03.01-10-0507/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zaoferowaniu na rynku kompleksowej, innowacyjnej i 
ekologicznej usługi regeneracji turbosprężarek i filtrów DPF/FAP 

386 RPLD.02.03.01-10-0510/20 Podniesienie konkurencyjności oferty firmy 
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387 RPLD.02.03.01-10-0511/20 Moja mobilna eco-lodziarnia. 

388 RPLD.02.03.01-10-0512/20 Zmiany procesowe i produktowe w Neostar Green Energy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków epidemii COVID 19 dla Spółki.  

389 RPLD.02.03.01-10-0513/20 Rozszerzenie oferty produktowej w IQDENT jako odpowiedź na skutki epidemii COVID-19 

390 RPLD.02.03.01-10-0514/20 Wzrost konkurencyjności firmy Intenso poprzez dywersyfikację oferty i zmniejszenie negatywnych skutków 
ekonomicznych epidemii COVID-19 

391 RPLD.02.03.01-10-0515/20 Osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu do oferty 
innowacyjnych rozwiązań: platformy oraz animowanych kursów do nauki języka angielskiego online, 

umożliwiającej sprawną działalność w czasie obostrzeń  392 RPLD.02.03.01-10-0516/20 Budowa hali o zintegrowanej linii wypalania/ spawania/ śrutowania/ malowania proszkowego – konkurencyjnością 
przedsiębiorstwa 

393 RPLD.02.03.01-10-0517/20 Podniesienie zdolności konkurencyjnej poprzez rozbudowę parku maszynowego 

394 RPLD.02.03.01-10-0520/20 STRZAŁ W 10 – profesjonalna strzelnica sportowa szansą na rozwój i zniwelowanie negatywnych skutków 
epidemii 

395 RPLD.02.03.01-10-0521/20 Zwiększenie konkurencyjności firm poprzez poprawę usług projektowych z zakresu elektroniki oraz mechaniki 

396 RPLD.02.03.01-10-0522/20 POPRAWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO 

397 RPLD.02.03.01-10-0523/20 Wdrożenie nowej generacji systemu zarządzania jako sposób walki z kryzysem 

398 RPLD.02.03.01-10-0525/20 ZAPROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH STRON INTERNETOWYCH 
WYDAWNICTWA Z BAZAMI UŻYTKOWNIKÓW I INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ 

399 RPLD.02.03.01-10-0526/20 Wprowadzenie na rynek nowej usługi lokalizacji obiektów 

400 RPLD.02.03.01-10-0527/20 Przedsiębiorstwo Usługowe Gabriela Siedlecky likwiduje negatywne skutki epidemii COVID-19 
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401 RPLD.02.03.01-10-0528/20 Dywersyfikacja produktowa szansą na ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w Spółce P-
design 

402 RPLD.02.03.01-10-0529/20 Nowoczesne maszyny budowlane szansą wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa 

403 RPLD.02.03.01-10-0530/20 ROZWÓJ FIRMY USŁUGI FINANSOWE DARIUSZ ADRIANOWSKI POPRZEZ INWESTYCJĘ W SYSTEM 
INFORMATYCZNY DO ZDALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

404 RPLD.02.03.01-10-0535/20 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez rozwój prowadzonej działalności.  

405 RPLD.02.03.01-10-0536/20 Podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa MAZATA poprzez poszerzenie asortymentu 

406 RPLD.02.03.01-10-0537/20 Zapobieganie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez rozszerzenie zakresu usług firmy Grzegorz 
Kaszuba, dzięki zakupowi urządzeń do opieki nad farmą fotowoltaiczną 

407 RPLD.02.03.01-10-0538/20 Cyfryzacja logistyki w ZAWISZA CZARNY instrumentem do intensyfikacji działalności internetowej w warunkach 
zagrożenia epidemicznego 

408 RPLD.02.03.01-10-0539/20 Wsparcie szkoły językowej Be Smart negatywnie dotkniętej skutkami COVID-19 oraz wzrost jej konkurencyjności 
na rynku szkół językowych w Łodzi w i po okresie pandemii.  

409 RPLD.02.03.01-10-0540/20 Budowa bezpiecznego środowiska pracy wraz z systemem techniczno-komunikacyjnym pracowni urbanistyczno-
architektonicznej, dostosowanym do funkcjonowania w trybie kryzysowym. 

410 RPLD.02.03.01-10-0541/20 Usługi obróbki metali i tworzyw z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

411 RPLD.02.03.01-10-0542/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Invest poprzez wprowadzenie nowego obszaru działalności 

412 RPLD.02.03.01-10-0544/20 Wdrożenie na rynek innowacyjnej platformy ZANZU pozwalającej na budowanie marki online w czasie pandemii 
COVID-19 

413 RPLD.02.03.01-10-0546/20 Zaprojektowanie innowacji produktowej w postaci platformy internetowej w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na 
kryzys spowodowany wirusem COVID-19. 

414 RPLD.02.03.01-10-0547/20 Ekologiczny, zdrowy i energooszczędny dom – TWÓJ NOWY DOM. 
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415 RPLD.02.03.01-10-0549/20 Implementacja nowych rozwiązań w zakresie tworzenia technologii 3D, które pozwolą na wygenerowanie 
dodatkowych przychodów dla firmy i zabezpieczenie przed pandemią 

416 RPLD.02.03.01-10-0550/20 Zmiana charakteru działalności gastronomicznej firmy 7 heaven wskutek epidemii COVID-19 

417 RPLD.02.03.01-10-0551/20 Reorganizacja Tomaszowskiego Centrum Sportu wraz ze zwiększeniem funkcjonalności Areny Lodowej. 

418 RPLD.02.03.01-10-0552/20 Rozwój firmy Mamai Kamila Łabędzka 

419 RPLD.02.03.01-10-0554/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa P.P.H. SPORT STYL Teresa Cywińska 
w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. 

420 RPLD.02.03.01-10-0555/20 Zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie zakresu oferty sprzedażowej produktów z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii transportowej i nawigacyjnej. 

421 RPLD.02.03.01-10-0558/20 E – catering  

422 RPLD.02.03.01-10-0559/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MMP BARTŁOMIEJ WŁODARCZYK na lokalnym rynku poprzez 
rozszerzenie zakresu usług dla klientów indywidualnych i biznesowych 

423 RPLD.02.03.01-10-0560/20 Rozwój firmy MAX Krzysztof Szor oraz przebranżowienie się w związku z zatwierdzeniem pakietu mobilności 
przez EU. 

424 RPLD.02.03.01-10-0561/20 Dywersyfikacja działalności i zmniejszenie kosztów szansą na zminimalizowanie negatywnych skutków Covid -19 

425 RPLD.02.03.01-10-0562/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa “Beauty House Monika Bartnik” w wyniku rozszerzenia zakresu usług 

426 RPLD.02.03.01-10-0563/20 Podniesienie konkurencyjności firmy Koło Fabryczne - Arkadiusz Rogoziński, poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych usług wspierających nowoczesne formy edukacji. 

427 RPLD.02.03.01-10-0564/20 Dywersyfikacja działalności firmy Jesion Inwestycje sp. z o.o. sp. k. wskutek epidemii COVID-19 

428 RPLD.02.03.01-10-0565/20 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTWA NEGATYWNIE DOTKNIĘTEGO SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19 W 
ZAKUPIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
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429 RPLD.02.03.01-10-0566/20 Natural Fit Shopper. Asystent zakupowy zwiększający świadomość konsumencką i wspierający naturalne i nisko 
przetworzone produkty spożywcze. 

430 RPLD.02.03.01-10-0567/20 TRAVEL JOURNAL APP & WELLBEING 

431 RPLD.02.03.01-10-0568/20 Wdrożenie scoringowej platformy internetowej “Simple” w odpowiedzi na spadek przychodów przedsiębiorstwa 
wywołany pandemią COVID-19. 

432 RPLD.02.03.01-10-0570/20 Modernizacja przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia nowych usług i budowy linii produkcyjnej  

433 RPLD.02.03.01-10-0571/20 Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa NNC Piotr Dębiński celem przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-
19  

434 RPLD.02.03.01-10-0573/20 Punkt gastronomiczny serwujący dania amerykańskiej kuchni oraz promujący kulturę amerykańskiego BBQ na 
terenie miasta Zduńska Wola, województwa łódzkiego i Polski. 

435 RPLD.02.03.01-10-0574/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Magel poprzez wprowadzenie innowacji procesowych w zakresie 
usług pralniczych oraz wprowadzenie nowej usługi 

436 RPLD.02.03.01-10-0575/20 Rozwój Agencji Artystyczno-Edukacyjnej Simare Edyta Woźniak przez wprowadzenie do oferty nowych usług 

437 RPLD.02.03.01-10-0576/20 Dywersyfikacja przychodów w firmie wnioskodawcy poprzez uruchomienie sprzedaży indywidualnie 
zaprojektowanej odzieży dziecięcej 

438 RPLD.02.03.01-10-0577/20 Inwestycje drogą do rozwoju firmy 

439 RPLD.02.03.01-10-0578/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa AS STUDIO w sytuacji znaczącego 
spadku obrotów na skutek COVID-19. 

440 RPLD.02.03.01-10-0580/20 Rozwój SZUWAX – Teraz Polska 

441 RPLD.02.03.01-10-0581/20 Inwestycje w firmie „SCAUT” 

442 RPLD.02.03.01-10-0582/20 Dywersyfikacja przychodów i systemów dystrybucji w Spółce Apollo z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19.  
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443 RPLD.02.03.01-10-0583/20 Zmiana profilu działalności firmy poprzez uruchomienie innowacyjnej lakierni proszkowej oraz usług obróbki 
metali. 

444 RPLD.02.03.01-10-0584/20 Realizacja działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa FNS Fermot S.A. i utrzymania 
miejsc pracy w dobie skutków pandemii Covid-19 

445 RPLD.02.03.01-10-0585/20 Stabilny rozwój firmy A-MEDIA poprzez rozbudowę sieci światłowodowego dostępu do Internetu 

446 RPLD.02.03.01-10-0586/20 Zakup środków trwałych umożliwiających poszerzenie oferty przedsiębiorstwa oraz zwiększenie zatrudnienia. 

447 RPLD.02.03.01-10-0587/20 Zredukowanie wpływu negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19 na sytuację firmy i rozwój 
Centrum Systemów Softdesk poprzez podniesienie kompetencji zespołu, rozbudowę nowoczesnych aktywów 

przedsiębiorstwa i wytworzenie oraz wprowadzenie na rynek 448 RPLD.02.03.01-10-0588/20 Nowe usługi w firmie GRAMIX. 

449 RPLD.02.03.01-10-0590/20 Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez uruchomienie innowacji z sektora usług 
rozwojowych. 

450 RPLD.02.03.01-10-0592/20 Przebranżowienie EMKA CONSULT KRZYSZTOF MŁYNARCZYK jako szansa na utrzymanie działalności w 
warunkach zagrożenia epidemicznego 

451 RPLD.02.03.01-10-0594/20 Opracowanie Wirtualne Mobilne Studio Filmowe w celu zapobiegnięcia utraty przychodów związanej z epidemią i 
w rezultacie kryzysem w branży filmowej. 

452 RPLD.02.03.01-10-0596/20 Implementacja nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych ,,CityEl” w celu 
zapewnienia przetrwania przedsiębiorstwa na rynku. 

453 RPLD.02.03.01-10-0598/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na kryzys 
spowodowany COVID-19 

454 RPLD.02.03.01-10-0599/20 Rozwijaj się online 

455 RPLD.02.03.01-10-0601/20 WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG BRUKARSKICH 
POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEJ UKŁADARKI DO KOSTKI BRUKOWEJ 

456 RPLD.02.03.01-10-0602/20 Przebranżowienie firmy ARRDEP Piotr Socha 
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457 RPLD.02.03.01-10-0603/20 Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i dywersyfikację oferty 
Firmy Badis 

458 RPLD.02.03.01-10-0605/20 Podjęcie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii Covid-19 przez 
poszerzenie dotychczasowego obszaru działalności gospodarczej 

459 RPLD.02.03.01-10-0608/20 Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 

460 RPLD.02.03.01-10-0609/20 Bułkarnia 

461 RPLD.02.03.01-10-0610/20 OD OPERATORA DO INSTALATORA 

462 RPLD.02.03.01-10-0612/20 Innowacja produktowa polegająca na wdrożeniu platformy „Catch me” 

463 RPLD.02.03.01-10-0613/20 Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej bezpieczną komunikację elektroniczną pomiędzy 
pracownikami GPA S.A. a klientami, w odpowiedzi na spadek przychodów przedsiębiorstwa GPA S.A wywołany 

pandemią COVID-19. 464 RPLD.02.03.01-10-0615/20 Rozwiązanie problemu całkowitej utraty przychodów z powodu pandemii COVID-19 poprzez dywersyfikację 
działalności polegającą na wprowadzeniu platformy internetowej pośredniczącej w najmie mieszkań i sprzętu. 

465 RPLD.02.03.01-10-0616/20 ZMIANA PROFILU DZIAŁALNOŚCI AW CONSULTING SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

466 RPLD.02.03.01-10-0618/20 Alternatywne źródło przychodów dla branży gastronomicznej poprzez zakup specjalistycznych urządzeń 
budowlanych. 

467 RPLD.02.03.01-10-0619/20 Rozszerzenie przedmiotu działalności Przedsiębiorstwa poprzez zakup referencyjnej stacji do pomiaru jakości 
powietrza oraz realizacje projektu rozwojowego. 

468 RPLD.02.03.01-10-0620/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy w postaci Trust.Me w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa 
poszkodowanego skutkami COVID-19. 

469 RPLD.02.03.01-10-0621/20 Twój biznes on-line 

470 RPLD.02.03.01-10-0624/20 Wdrożenie e- produktów i usług w agencji artystycznej IGO-ART wskutek epidemii COVID-19 
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471 RPLD.02.03.01-10-0625/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci modułu wifi do gier typu laser tag w celu poprawy 
sytuacji przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19 

472 RPLD.02.03.01-10-0644/20 Bezpieczna dezynfekcja - opracowanie procesu i urządzenia do oczyszczania powietrza z wirusów, grzybów, 
bakterii i lotnych związków organicznych. 

473 RPLD.02.03.01-10-0645/20 Wsparcie firmy R-Bud dotkniętej skutkami epidemii Covid-19 poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. 

474 RPLD.02.03.01-10-0646/20 Rozwój oferty handlowej i poszerzenie zakresu działalności firmy BioOleo Cosmetics na rynku krajowym i rynkach 
zagranicznych po wystąpieniu pandemii COVID-19. 

475 RPLD.02.03.01-10-0647/20 Inwestycje przedsiębiorstwa Praktyka Lekarska Dentystyczna Piotr Ciach w urządzenia stomatologiczne i 
protetyczne. 

476 RPLD.02.03.01-10-0648/20 Utworzenie linii mebli dziecięcych jako element rozszerzenia działalności firmy Atelier w czasach pandemii 

477 RPLD.02.03.01-10-0649/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Nordhorn J.M. Stasiak Spółka Jawna dzięki zakupowi środków 
trwałych. 

478 RPLD.02.03.01-10-0650/20 Rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności firmy Past Actum Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych. 

479 RPLD.02.03.01-10-0651/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MK-Drew poprzez zakup środków trwałych. 

480 RPLD.02.03.01-10-0652/20 Dostosowanie przedsiębiorstwa FLOR-BART Bartosz Majewski do warunków zaistniałych w wyniku wystąpienia 
epidemii COVID-19 

481 RPLD.02.03.01-10-0653/20 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń drukarskich. 

482 RPLD.02.03.01-10-0654/20 Wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Imexus Yachts International Sp. z o.o. poprzez zakup środków 
trwałych. 

483 RPLD.02.03.01-10-0656/20 Podniesienie konkurencyjności P.P.H.U P.T.S. 

484 RPLD.02.03.01-10-0657/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VERNUS POPRZEZ WPROADZENIE DO OFERTY PRODUKTU 
ZAPOBIEGAJĄCEGO NEKROZIE USZU U TRZODY CHLEWNEJ  
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485 RPLD.02.03.01-10-0658/20 Mobilna myjnia ekologiczna – zabezpieczanie, impregnacja i renowacja powierzchni, dezynfekcja obiektów. 

486 RPLD.02.03.01-10-0659/20 DYFERSYFIKACJA ŻRÓDEŁ PRZYCHODU FIRMY AGRO-MATT POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY 
MĄCZKI SOJOWEJ 

487 RPLD.02.03.01-10-0660/20 Internetowa sprzedaż ekologicznych produktów kosmetycznych, higienicznych i spożywczych. Będą to produkty 
naturalne (kosmetyki), innowacyjne (higiena) i prozdrowotne (artykuły spożywcze). 

488 RPLD.02.03.01-10-0661/20 Zakup środków trwałych w celu utworzenia uniwersalnego stanowiska do kompletacji i montażu przenośników 
taśmowych spełniających standardy UE w celu wsparcia przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami epidemii COVID-

19 489 RPLD.02.03.01-10-0662/20 Wdrożenie rozwiązań procesowo-produktowych w JAMECH Sp. z o.o. w celu wsparcia przedsiębiorstwa 
dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 

490 RPLD.02.03.01-10-0663/20 Zakup środków trwałych w celu wsparcia przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 

491 RPLD.02.03.01-10-0664/20 Inwestycje w innowacyjne technologie szansą na utrzymanie miejsc pracy 

492 RPLD.02.03.01-10-0665/20 Łagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 

493 RPLD.02.03.01-10-0666/20 Nowe wyposażenie szansą na rozwój firmy Elektromed s.c. 

494 RPLD.02.03.01-10-0667/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy SOLIDWORK Paweł Peda poprzez inwestycję w halę produkcyjno-usługową 
oraz maszyny i urządzenia służące wprowadzeniu do oferty nowej usługi. 

495 RPLD.02.03.01-10-0668/20 Inwestycje w przebranżowienie dotychczasowej działalności polegające na wyposażeniu i przystosowaniu obiektu 
mieszkalnego do celów związanych z agroturystyką oraz zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do 

prowadzenie infrastruktury turystycznej wraz z 496 RPLD.02.03.01-10-0669/20 BRAK DANYCH 

497 RPLD.02.03.01-10-0671/20 BeetleBee - aplikacja do zarządzania nieruchomościami 

498 RPLD.02.03.01-10-0672/20 Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa HALINA SUKIENNIK AT TRUCK w celu łagodzenia skutków pandemii 
COVID 19 
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499 RPLD.02.03.01-10-0673/20 Kup Ciacho.pl – cukiernia internetowa 

500 RPLD.02.03.01-10-0675/20 Innowacje dla przezwyciężenia niekorzystnych skutków gospodarczych epidemii. 

501 RPLD.02.03.01-10-0676/20 Zwiększenie konkurencyjności spółki Grupa mediaM poprzez stworzenie nowej marki kosmetycznej  

502 RPLD.02.03.01-10-0677/20 Dywersyfikacja działalności dla przezwyciężenia niekorzystnych skutków gospodarczych epidemii. 

503 RPLD.02.03.01-10-0678/20 Nowe kierunki rozwoju dla przezwyciężenia niekorzystnych skutków gospodarczych epidemii. 

504 RPLD.02.03.01-10-0679/20 Dywersyfikacja działalności w odpowiedzi na epidemię. 

505 RPLD.02.03.01-10-0680/20 Profesjonalna Platforma Learning Management System - zmiana sytemu świadczenia usług szkoleniowych, ze 
stacjonarnego na zdalne, szansą na realizację usług w czasach epidemii COVID-19. 

506 RPLD.02.03.01-10-0681/20 Dywersyfikacja profilu świadczonych usług przedsiębiorstwa Dominik Jabłoński odpowiedzią na oczekiwania i 
potrzeby nabywców usług z sektora eventowego w rzeczywistości post epidemicznej.  

507 RPLD.02.03.01-10-0682/20 Przeprofilowanie prowadzonej działalności ukierunkowane na wprowadzenie do oferty nowej gamy produktów 

508 RPLD.02.03.01-10-0683/20 Platforma w koronach drzew – innowacyjna oferta w branży organizacji przyjęć jako skuteczny sposób na 
ograniczenie skutków pandemii COVID-19 

509 RPLD.02.03.01-10-0687/20 Dywersyfikacja usług sposobem na przezwyciężenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w firmie OKB. 

510 RPLD.02.03.01-10-0688/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez uruchomienie kawiarni 
mobilnej „Ekspres do kawy na kole”. 

511 RPLD.02.03.01-10-0689/20 Dywersyfikacja działalności firmy odpowiedzią na kryzys COVID-19. 

512 RPLD.02.03.01-10-0690/20 Teleskopowy Żuraw Samojezdny. 
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513 RPLD.02.03.01-10-0692/20 Modernizacja linii produkcyjnej karabinka sportowego JACK 5,56 w myśl systemów produkcyjnych szczupłego 
zarządzania 

514 RPLD.02.03.01-10-0693/20 Dywersyfikacja działalności w firmie Karibia. 

515 RPLD.02.03.01-10-0695/20 Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz zwiększenie 
asortymentu i jakości produkowanych opakowań foliowych  

516 RPLD.02.03.01-10-0696/20 Zakup maszyn do druku sublimacyjnego jako odpowiedź firmy na wyzwania rynku tekstylnego w czasach 
pandemii COVID-19 

517 RPLD.02.03.01-10-0697/20 ZAKUP TURYSTYCZNYCH DOMKÓW MODUŁOWYCH 

518 RPLD.02.03.01-10-0698/20 Wsparcie spółki STEMOT STRZELIŃSKI, KOSZOREK SPÓŁKA JAWNA w zakupie tokarek sterowanych 
numerycznie (CNC) i oprogramowania ERP w celu modernizacji parku maszynowego i wprowadzenia nowych 

produktów do oferty.  519 RPLD.02.03.01-10-0699/20 Budowa platformy sprzedaży B2B oraz rozbudowa zaplecza technicznego. 

520 RPLD.02.03.01-10-0700/20 Sprzedawaliśmy-produkujemy! Przeprofilowanie firmy odpowiedzią na COVID-19. 

521 RPLD.02.03.01-10-0701/20 Serwis i naprawa samochodów elektrycznych i hybrydowych  

522 RPLD.02.03.01-10-0702/20 NOWE USŁUGI – NOWE MOŻLIWOŚCI - BISCHOP 

523 RPLD.02.03.01-10-0703/20 Nowe możliwości firmy wsparciem dla rozwoju. 

524 RPLD.02.03.01-10-0704/20 Dostosowanie obiektu hotelowego do reżimu sanitarnego w następstwie COVID19  

525 RPLD.02.03.01-10-0705/20 SAY MOMMY - SENSORYCZNE UBRANKA DLA DZIECI 

526 RPLD.02.03.01-10-0706/20 WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH NA RYNKU USŁUG MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU FIRMY  
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527 RPLD.02.03.01-10-0707/20 BARED STAWIAMY NA ROZWÓJ 

528 RPLD.02.03.01-10-0708/20 Skyvan - transport towarów - nowa gałąź firmy szansą na utrzymanie się przedsiębiorstwa 

529 RPLD.02.03.01-10-0709/20 NOWA GAŁĄŹ DZIAŁALNOŚCI 

530 RPLD.02.03.01-10-0710/20 NOWA JAKOŚĆ – NOWE USŁUGI  

531 RPLD.02.03.01-10-0711/20 STAWIAMY NA WIZJĘ 

532 RPLD.02.03.01-10-0712/20 NOWE USŁUGI – NOWE MOŻLIWOŚCI – NOWA JAKOŚĆ 

533 RPLD.02.03.01-10-0713/20 NOWA MARKA – NOWA JAKOŚĆ 

534 RPLD.02.03.01-10-0714/20 Nowe usługi w firmie MADOR szansą na utrzymanie się firmy 

535 RPLD.02.03.01-10-0715/20 OFERTA NOWYCH USŁUG - EKO CENTRUM  

536 RPLD.02.03.01-10-0716/20 Zmiany w firmie szansą na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa 

537 RPLD.02.03.01-10-0717/20 NOWA USŁUGA – NOWE MOŻLIWOŚCI – P.P.H.U. „KOMEX” 

538 RPLD.02.03.01-10-0718/20 NOWA USŁUGA – NOWE MOŻLIWOŚCI – AGNIESZKA SZKUDLARA 

539 RPLD.02.03.01-10-0719/20 NOWE USŁUGI GWARANCJĄ JAKOŚCI – GOSPODA POD BRZOZAMI 

540 RPLD.02.03.01-10-0720/20 NOWA USŁUGA – ROZWÓJ FIRMY – MEBLISSIMA  
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541 RPLD.02.03.01-10-0721/20 Innowacja procesowa w Sensuale wraz z wprowadzeniem nowego asortymentu - odzieży medycznej 

542 RPLD.02.03.01-10-0722/20 Budowa stacji demontażu samochodów szansa na rozwój spółki.  

543 RPLD.02.03.01-10-0723/20 Dywersyfikacja usług w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa 

544 RPLD.02.03.01-10-0724/20 Wzrost innowacyjności firmy w wyniku wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki 
stomatologicznej.  

545 RPLD.02.03.01-10-0725/20 Zakup nowoczesnych urządzeń medycznych w celu wprowadzenia nowych usług i procedur medycznych 
zwiększających konkurencyjność firmy. 

546 RPLD.02.03.01-10-0726/20 Zakup nowoczesnych środków trwałych w celu zwiększenia produkcji i wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. 

547 RPLD.02.03.01-10-0727/20 Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii do produkcji innowacyjnego przetwarzania tworzyw sztucznych. 

548 RPLD.02.03.01-10-0728/20 Rozszerzenie działalności firmy o nowe usługi obróbki mechanicznej” 

549 RPLD.02.03.01-10-0730/20 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności w firmie Metalbud dzięki wprowadzeniu nowych usług 

550 RPLD.02.03.01-10-0731/20 Uruchomienie nowej linii produkcyjnej, w zakładzie Quba Cafe Serwis, dla produkcji towarów detalicznych do 
dystrybucji e-commerce 

551 RPLD.02.03.01-10-0732/20 Adaptacja i wzrost konkurencyjności gabinetu DENTAL STUDIO poprzez doposażenie praktyki dentystycznej w 
innowacyjne urządzenia i technologie informatyczno-komunikacyjne, niwelujące negatywne skutki COVID-19 

552 RPLD.02.03.01-10-0733/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI, ROZWÓJ I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W FIRMIE GAL-ZEKO PHU 
AUTO-SERWIS ZENON KOŚMIDER 

553 RPLD.02.03.01-10-0734/20 Dywersyfikacja usług oferowanych przez TSL PARTNER drogą do poprawy sytuacji spowodowanej wystąpieniem 
COVID-19 

554 RPLD.02.03.01-10-0736/20 NOWOCZESNE NARZĘDZIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 
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555 RPLD.02.03.01-10-0737/20 Zdrówkarnia Nagawska- innowacyjne pobyty zdrowotno- rehabilitacyjne skierowane do osób z chorobami 
nowotworowymi, wspomagające leczenie i przystosowanie się do nowych warunków życiowych osób chorych 

556 RPLD.02.03.01-10-0738/20 Nowe produkty w MNC jako odpowiedź na skutki epidemii COVID-19 

557 RPLD.02.03.01-10-0739/20 Lokalna Spiżarnia - sklep z produktami spożywczymi wyłącznie od lokalnych rolników z RHD (rolniczego handlu 
detalicznego) oraz MLO (mały, lokalny, ograniczony) z wdrożoną metodą identyfikacji producentów za pomocą 

kodów QR oraz portalu stowarzyszenia „J 558 RPLD.02.03.01-10-0740/20 Rozwój przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez wprowadzenie na rynek 
nowej usługi budowy ekoinnowacyjnych tarasów energooszczędnych. 

559 RPLD.02.03.01-10-0741/20 Rozwój przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez założenie sklepu 
internetowego oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń. 

560 RPLD.02.03.01-10-0742/20 Rozwój przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez wprowadzenie na rynek 
nowej usługi budowy ekoinnowacyjnych domów samowystarczalnych. 

561 RPLD.02.03.01-10-0744/20 Inwestycja w nową branżę  

562 RPLD.02.03.01-10-0745/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Piwoteka Sp. Z o.o. w sytuacji 
znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. 

563 RPLD.02.03.01-10-0746/20 Otworzenie innowacyjnej gałęzi działalności przedsiębiorstwa w celu uniknięcia negatywnych skutków 
wywołanych COVID-19 

564 RPLD.02.03.01-10-0747/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ STWORZENIE AKADEMII BALETU I CHOREOGRAFII - 
CENTRUM MŁODYCH TALENTÓW - TANIEC JAKO DZIAŁANIE KORYGUJĄCE WADY POSTAWY 

565 RPLD.02.03.01-10-0749/20 Łagodzenie skutków COVID-19 w firmie F.H. „JAKUB” Jakub Jedynak dzięki rozszerzeniu zakresu działalności 

566 RPLD.02.03.01-10-0750/20 Wdrożenie innowacji w firmie Akademia Kamienia Sp.z o. o. S. K. A. celem zwiększenia konkurencyjności i 
poprawy pozycji rynkowej 

567 RPLD.02.03.01-10-0751/20 Wdrożenie nowego procesu realizacji badań ilościowych w ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o z 
wykorzystaniem Panelu Internetowego CAWI. 

568 RPLD.02.03.01-10-0752/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Med-GASTR poprzez zatrudnienie i wprowadzenie nowego 
innowacyjnego procesu diagnostycznego osiągnięte dzięki zakupowi i modernizacji zasobów usługowych. 
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569 RPLD.02.03.01-10-0754/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy DROMED poprzez wdrożenie nowych usług serwisowania maszyn 
budowlanych poprzez inwestycji w środki trwałe 

570 RPLD.02.03.01-10-0756/20 Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej polegającej na zakupie instalacji spieniania asfalt w Wytwórni Mas 
Bitumicznych. 

571 RPLD.02.03.01-10-0757/20 Rozszerzenie działalności firmy BPR Consulting o innowacyjne usługi szkoleniowe 

572 RPLD.02.03.01-10-0758/20 Budowa rampy rozładunkowej w celu zwiększenia potencjału logistycznego oraz sprzedażowego 

573 RPLD.02.03.01-10-0759/20 MODERNIZACJA SZWALNI SANMI 

574 RPLD.02.03.01-10-0760/20 Zakup cyfrowej maszyny do druku etykiet na roli i stworzenie sklepu internetowego sposobem na 
przeciwdziałanie COVID-19 oraz szansą na pozyskanie nowych klientów.  

575 RPLD.02.03.01-10-0762/20 Wdrożenie nowych rozwiązań w ofercie firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Gradowska-Kania celem 
redukcji negatywnych skutków pandemii COVID-19. 

576 RPLD.02.03.01-10-0763/20 Dywersyfikacja oferty firmy AZAD-PPHU AZADE HAMAD jako sposób na ograniczenie skutków pandemii COVID-
19. 

577 RPLD.02.03.01-10-0764/20 Wdrożenie nowych rozwiązań w ofercie firmy CONCEPT S. C. celem redukcji negatywnych skutków pandemii 
COVID-19. 

578 RPLD.02.03.01-10-0765/20 Niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie konkurencyjności firmy MARCO 
Marcin Nawrocki 

579 RPLD.02.03.01-10-0766/20 Rozbudowa oferty Brandation Maciej Żebrowski celem pozyskania nowych grup klientów. 

580 RPLD.02.03.01-10-0767/20 Wdrożenie nowych rozwiązań w ofercie firmy Flexipower Group celem redukcji negatywnych skutków pandemii 
COVID-19. 

581 RPLD.02.03.01-10-0768/20 Wdrożenie nowych rozwiązań w ofercie firmy OPAL TOUR TOMASZ WAWRZYŃCZAK. celem redukcji 
negatywnych skutków pandemii COVID-19. 

582 RPLD.02.03.01-10-0769/20 Platforma szkoleniowa OTT jako odpowiedź na potrzeby wrażliwych grup społecznych w dobie globalnych 
wyzwań 
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583 RPLD.02.03.01-10-0770/20 Zmiany w organizacji pracy i wprowadzenie nowych usług na bazie doświadczeń epidemii COVID-19 

584 RPLD.02.03.01-10-0771/20 Unowocześnienie parku maszynowego i uruchomienie usługi plisowania zaciemniających (i/lub 
termoizolacyjnych, powlekanych) materiałów żaluzjowych  

585 RPLD.02.03.01-10-0772/20 Liki Cloud Connector czyli Internet rzeczy dla każdego 

586 RPLD.02.03.01-10-0773/20 Całkiem nowa klinika. 

587 RPLD.02.03.01-10-0774/20 Dywersyfikacja działalności firmy Gold Concept Sp. z o.o. Sp. k. 

588 RPLD.02.03.01-10-0775/20 Wprowadzenie na rynek nowej ekologicznej mieszanki traw utrzymującej wilgoć trawnika 

589 RPLD.02.03.01-10-0776/20 Wprowadzenie na rynek nowej usługi obróbki pianki i laminatów 

590 RPLD.02.03.01-10-0777/20 Wprowadzenie na rynek nowej, jednowarstwowej folii z nadrukiem 

591 RPLD.02.03.01-10-0778/20 Wprowadzenie nowej usługi w P.P.HU. "SPIN" KONRAD KIERSZTYN 

592 RPLD.02.03.01-10-0779/20 Poszerzenie oferty Hotel Prezydent sp. z o.o.  

593 RPLD.02.03.01-10-0780/20 Wzrost konkurencyjności Centrum Usługowo-Gastronomiczne Luxton poprzez wprowadzenie nowych usług 

594 RPLD.02.03.01-10-0781/20 Wprowadzenie na rynek nowej usługi druku tekstylnego 

595 RPLD.02.03.01-10-0782/20 Wzrost konkurencyjności firmy Santex24 poprzez dywersyfikację oferty 

596 RPLD.02.03.01-10-0783/20 Stworzenie nowej usługi w zakresie konsultingu w czasie kryzysu i zmiany Movendo Michał Pyziak 
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597 RPLD.02.03.01-10-0784/20 Wsparcie utrzymania i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa "ARSA" Mariusz Pająk w sytuacji 
znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19 

598 RPLD.02.03.01-10-0785/20 Elastyczne i mobilne usługi edukacyjne w Forecast Consulting Sp. z o.o. 

599 RPLD.02.03.01-10-0786/20 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA DZIĘKI WDROŻENIU INNOWACYJNEGO PRODUKTU I PROCESU 
PRODUKCJI 

600 RPLD.02.03.01-10-0787/20 Wzrost konkurencyjności firmy Kruszland poprzez przeprofilowanie działalności 

601 RPLD.02.03.01-10-0788/20 ConQuest – zmiana profilu działalności firmy 

602 RPLD.02.03.01-10-0789/20 Wzrost konkurencyjności firmy Mirwal poprzez dywersyfikację oferty 

603 RPLD.02.03.01-10-0790/20 Zmiana profilu działalności szansą na przetrwanie i dalszy rozwój firmy. 

604 RPLD.02.03.01-10-0791/20 Wzrost konkurencyjności firmy Maja poprzez zmianę profilu działalności  

605 RPLD.02.03.01-10-0793/20 Wzrost konkurencyjności firmy Bumapol poprzez dywersyfikację oferty i zniwelowanie skutków COVID-19 

606 RPLD.02.03.01-10-0795/20 Wzrost konkurencyjności firmy Santar poprzez dywersyfikację oferty 

607 RPLD.02.03.01-10-0796/20 Plan zabezpieczenia firmy przed negatywnymi skutkami pandemi COVID-19  

608 RPLD.02.03.01-10-0798/20 ROZWÓJ SPÓŁKI KORNAH SP. Z O.O. POPRZEZ WPROWADZENIE USŁUG CATERINGU BIUROWEGO DO 
OFERTY FIRMY 

609 RPLD.02.03.01-10-0799/20 Rozwój firmy na rynku poprzez wprowadzenie nowej usługi zarządzania i dystrybucji oraz sprzedaży licencji 
zasobów fotograficznych 

610 RPLD.02.03.01-10-0800/20 Zadbaj o formę z Anmanem 
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611 RPLD.02.03.01-10-0801/20 Poprawa pozycji na rynku firmy Textilprint poprzez poszerzenie zakresu usług 

612 RPLD.02.03.01-10-0802/20 Poprawa konkurencyjności firmy Agro-Rydz poprzez wprowadzenie kompleksowej usługi  

613 RPLD.02.03.01-10-0803/20 Poszerzenie rynków zbytu firmy Ultra Marine sp.z o.o. w wyniku przeprowadzonej inwestycji 

614 RPLD.02.03.01-10-0804/20 Rozwój przedsiębiorstwa METAL TECHNIKA poprzez wprowadzenie nowych produktów.  

615 RPLD.02.03.01-10-0805/20 Poszerzenie rynków zbytu firmy JAGOL w wyniku przeprowadzonej inwestycji 

616 RPLD.02.03.01-10-0806/20 Poprawa konkurencyjności firmy Tartak Pieczyska Agata Malik – Drozdow poprzez uruchomienie produkcji 
nowego produktu 

617 RPLD.02.03.01-10-0807/20 Rozwój przedsiębiorstwa UNI -TECH poprzez wprowadzenie nowych produktów.  

618 RPLD.02.03.01-10-0808/20 Rozwój przedsiębiorstwa SOLDRIP poprzez wprowadzenie nowych procesów 

619 RPLD.02.03.01-10-0809/20 Poszerzenie oferty w Studio Technik Cyfrowych poprzez wdrożenie nowych maszyn i technik produkcji 

620 RPLD.02.03.01-10-0810/20 Budowa infrastruktury do produkcji olejków eterycznych z suszu roślinnego z głównych nastawieniem na 
produkcję olejków CBD z konopii siewnej 

621 RPLD.02.03.01-10-0811/20 CL-Costcontroll 

622 RPLD.02.03.01-10-0812/20 ZDALNY BROKER BLIŻEJ KLIENTA 

623 RPLD.02.03.01-10-0813/20 Wzrost konkurencyjności Kultowego Browaru Staropolskiego poprzez dywersyfikację oferty 

624 RPLD.02.03.01-10-0814/20 Zakup przez Optyka Bogusławscy Łucja Bogusławska specjalistycznych urządzeń optycznych oraz stworzenie 
sklepu internetowego  
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625 RPLD.02.03.01-10-0815/20 Uruchomienie nowego profilu działalności firmy: Antosiak Krzysztof – PHU „KRISSTAL” negatywnie dotkniętej 
skutkami epidemii COVID-19 w postaci wdrożenia do produkcji i sprzedaży stacji mieszania w systemie 

higienicznym celem uzyskania przewagi konkurencyj 626 RPLD.02.03.01-10-0816/20 Wsparcie przedsiębiorstwa: FLY VISION BARTOSZ ZARĘBA w obliczu pandemii COVID-19 

627 RPLD.02.03.01-10-0817/20 Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa FOOD FABRIC S.C. odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19 

628 RPLD.02.03.01-10-0818/20 Zmiana sposobu prowadzenia działalności spółki Ekomel w postaci wdrożenia usługi laboratorium w celu 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz utrzymaniu miejsc pracy. 

629 RPLD.02.03.01-10-0819/20 Dywersyfikacja przychodów firmy MCC Bartłomiej Pakuła poprzez rozszerzenie działalności firmy spowodowana 
sytuacją epidemiczną COVID-19 

630 RPLD.02.03.01-10-0820/20 Wzrost przychodów przedsiębiorstwa Kolorowe Gary Jadwiga Pietruszewska odpowiedzią na negatywne skutki 
epidemii COVID-19 

631 RPLD.02.03.01-10-0821/20 Przeprofilowanie działalności Centrum Opieki Zdrowotnej Orkan-Med. jako przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom epidemii COVID-19 

632 RPLD.02.03.01-10-0823/20 Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w urzadzenia medyczne mikroskop zabiegowy oraz urządzenie do 
sedacji wziewnej 

633 RPLD.02.03.01-10-0825/20 Innowacja produktowa – zmiana w zakresie profilu działalności firmy w związku z negatywnymi skutkami 
pandemii Covid-19 

634 RPLD.02.03.01-10-0826/20 Rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy Browar Ziemia Obiecana z jednoczesnym podniesieniem jej 
konkurencyjności na rynku w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem COVID-19. 

635 RPLD.02.03.01-10-0827/20 Wsparcie firmy PROFILAKTYKA I ZDROWIE S.C. negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez 
dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej 

636 RPLD.02.03.01-10-0829/20 Katering szansą na przekwalifikowanie działalności w obliczu epidemii COVID-19 

637 RPLD.02.03.01-10-0830/20 Realizacja inwestycji mającej na celu wzrost konkurencyjności Spółki na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych 
w odpowiedzi na sytuację epidemiczną 

638 RPLD.02.03.01-10-0832/20 Opracowanie innowacyjnego oprogramowania oraz przygotowanie i wdrożenie na jego bazie platformy 
internetowej pn. Wirtualne Targi Wyposażenia Wnętrz 
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639 RPLD.02.03.01-10-0835/20 Zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności działania firmy z branży meblarskiej reakcją na sytuację 
epidemiczną 

640 RPLD.02.03.01-10-0836/20 Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie konkurencyjności działania firmy na rynku elementów 
metalowych 

641 RPLD.02.03.01-10-0839/20 Rozwój infrastruktury lokalowej oraz wdrożenie nowej usługi celem zwiększenie konkurencyjności firmy 
DOLMEN’S Magot Damian 

642 RPLD.02.03.01-10-0840/20 Zwiększenie konkurencyjności spółki poprzez podjęcie proekologicznych inicjatyw rozwojowych 

643 RPLD.02.03.01-10-0841/20 Wsparcie spółki Freetime Poland negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez przebranżowienie 

644 RPLD.02.03.01-10-0842/20 Rozbudowanie działalności firmy "IDEA ART" MOKS LASOTA sp. j. dotkniętej skutkami Covid-19 poprzez 
budowę „wzorcowego” – pokazowego domu zrównoważonego energetycznie z własnym poborem wody ze studni 

głębinowej, z gruntową pompa ciepła z energią pozyskiwan 645 RPLD.02.03.01-10-0843/20 DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SZANSĄ NA POKONANIE SKUTKÓW EPIDEMII 
COVID-19 

646 RPLD.02.03.01-10-0844/20 Zapobieganie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez zmianę profilu działalności Firanex Spółka 
Cywilna Marcin Błaszczyński Seweryn Błaszczyński dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu do produkcji  

647 RPLD.02.03.01-10-0845/20 Wzrost konkurencyjności i poszerzenie oferty asortymentowej przedsiębiorstwa branży meblarskiej jako 
odpowiedź na sytuację epidemiczną 

648 RPLD.02.03.01-10-0846/20 Podjęcie inicjatyw inwestycyjnych mających na celu wzrost konkurencyjności Spółki poprzez optymalizację 
kosztową oraz uatrakcyjnienie oferty 

649 RPLD.02.03.01-10-0847/20 Nowoczesny park maszynowy siłą napędową konkurencyjnego przedsiębiorstwa w walce z COVID-19 

650 RPLD.02.03.01-10-0848/20 Zniwelowanie skutków COVID-19 w MUCATO – BARABASZ OPAŁKO poprzez dywersyfikację źródeł 
przychodów  

651 RPLD.02.03.01-10-0849/20 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki blach i profili 

652 RPLD.02.03.01-10-0851/20 Ekoeksperymentarium online. Budowa i upowszechnienie innowacyjnej internetowej wystawy edukacyjnej o 
ekologii w postaci platformy zawierającej gry, materiały audiowizualne, artykuły i scenariusze zajęć. 
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653 RPLD.02.03.01-10-0852/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAKE ME UP AGNIESZKA KAROLAK w okresie epidemii covid-19 
przez rozwój portfela usług i przebranżowienie. 

654 RPLD.02.03.01-10-0853/20 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa CHEMIPACK celem dostosowania do zmienionych uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych jako następstwo COVID-19 

655 RPLD.02.03.01-10-0854/20 PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WPROWADZENIE DO 
DZIAŁALNOŚCI FIRMY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I PRODUKTOWYCH 

656 RPLD.02.03.01-10-0855/20 Dywersyfikacja działalności spółki TRILERTEC w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 

657 RPLD.02.03.01-10-0857/20 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności działalności w branży gastronomicznej, dotkniętej negatywnymi 
skutkami epidemii COVID-19 

658 RPLD.02.03.01-10-0858/20 Wsparcie firmy FHU M-5 s.c. negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 poprzez przebranżowienie 
działalności i utworzenie centrum leczenia bólu i stresu 

659 RPLD.02.03.01-10-0859/20 Utworzenie specjalistycznej linii produkcyjno-introligatorskiej w profesjonalnym drukowaniu wielko formatowym z 
zastosowaniem tworzyw neutralnych dla środowiska w z zastosowaniem w reklamie i promocji. 

660 RPLD.02.03.01-10-0860/20 E-FARMACJA - LEKI ZE ZDALNEJ APTEKI  

661 RPLD.02.03.01-10-0861/20 Cukiernicze Rewolucje w Alchemiku - słodkie wyjście z kryzysu po pandemii Covid-19 

662 RPLD.02.03.01-10-0862/20 FJORD HOUSE JAKOŚĆ I ROZWÓJ 

663 RPLD.02.03.01-10-0863/20 Uruchomienie lakierni proszkowej – przeprofilowanie prowadzonej działalności przez Ventura Aviation 

664 RPLD.02.03.01-10-0864/20 Wsparcie firmy Nowakowski-Transport Sp. z o.o. negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 

665 RPLD.02.03.01-10-0865/20 Wsparcie przedsiębiorstwa poprzez zakup nowej infrastruktury produkcyjnej 

666 RPLD.02.03.01-10-0867/20 Wdrożenie nowych usług w spółce Carpe Diem, celem zapobiegania negatywnym gospodarczym skutkom 
COVID-19 
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667 RPLD.02.03.01-10-0868/20 Wdrożenie innowacyjnych usług i produktów w firmie Wamatex, celem przeciwdziałania negatywnym skutkom 
gospodarczym COVID-19 

668 RPLD.02.03.01-10-0869/20 Wdrożenie działań inwestycyjnych i promocyjnych w celu wsparcia firmy w trudnej sytuacji 
gospodarczej.„NARZĘDZIE DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA” 

669 RPLD.02.03.01-10-0870/20 Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie „MR” Mariusz Ryl, celem zapobiegania negatywnym 
gospodarczym skutkom COVID-19 

670 RPLD.02.03.01-10-0871/20 Niwelowanie ekonomicznych skutków COVID-19 poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług kosmetycznych 

671 RPLD.02.03.01-10-0872/20 Przeprofilowanie prowadzonej działalności i wprowadzenie nowych usług i produktów do oferty firmy 

672 RPLD.02.03.01-10-0873/20 Zwalczanie skutków COVID-19 poprzez inwestycje 

673 RPLD.02.03.01-10-0874/20 Zmiana profilu działalności gospodarczej w wyniku sytuacji spowodowanej przez COVID 19 

674 RPLD.02.03.01-10-0876/20 Rozwój firmy oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup urządzeń do obróbki metalu i produkcji mebli 
stalowych rustykalnych 

675 RPLD.02.03.01-10-0877/20 Zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 poprzez zwiększenie zakresu świadczonych usług 

676 RPLD.02.03.01-10-0878/20 Przebranżowienie profilu działalności w celu zniwelowania skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie 

677 RPLD.02.03.01-10-0879/20 Wsparcie przedsiębiorstwa „DAWID” dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 

678 RPLD.02.03.01-10-0880/20 Dywersyfikacja działalności P.P.U.H. EKOINŻBUD ŁUKASZ STĘPIEŃ 

679 RPLD.02.03.01-10-0881/20 Usługi tłumaczeń pisemnych.  

680 RPLD.02.03.01-10-0882/20 Wsparcie przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami pandemii dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań 
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681 RPLD.02.03.01-10-0883/20 Poprawakonkurencyjności przedsiębiorstw a na rynku lokalnym oraz przystosowanie do zmian w branży, które 
nastąpiły w konsekwencji epidemii COVID 19. 

682 RPLD.02.03.01-10-0884/20 Przebranżowienie działalności spółki LUKAS na nową grupę odbiorców 

683 RPLD.02.03.01-10-0885/20 Dofinansowanie firmy Banco Marcin Brzeziński negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 celem 
wsparcia polskiej gospodarki. 

684 RPLD.02.03.01-10-0886/20 Nowe usługi w firmie MG Recykling w celu przeciwdziałania skutkom występowania pandemii COVID-19 

685 RPLD.02.03.01-10-0887/20 Modernizacja sali weselnej drogą do poprawy konkurencyjności firmy „In Time” Patrycja Danecka 

686 RPLD.02.03.01-10-0888/20 Poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku firmy PUEBLO poprzez inwestycje 

687 RPLD.02.03.01-10-0889/20 Poszerzenie rynków zbytu firmy „Inter-Drew” Waldemar Rosiak poprzez wprowadzenie nowego produktu do 
oferty przedsiębiorstwa 

688 RPLD.02.03.01-10-0890/20 Poszerzenie rynku działalności firmy Osada Malutkie S.C. Teresa Skóra Marian Skóra drogą do poprawy 
konkurencji na rynku  

689 RPLD.02.03.01-10-0891/20 Wdrożenie nowych usług w firmie 

690 RPLD.02.03.01-10-0892/20 Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 poprzez przeprofilowanie działalności firmy Print Extra i stworzenie 
nowych trwałych miejsc pracy.  

691 RPLD.02.03.01-10-0893/20 Dywersyfikacja źródeł przychodu firmy Tadeusz Nieciecki w wyniku wpływu epidemii COVID-19 

692 RPLD.02.03.01-10-0894/20 Rozwój usług firmyw celu minimalizacji wpływu epidemii COVID-19 

693 RPLD.02.03.01-10-0895/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy Adam Żebrowski KORA mające na celu minimalizację negatywnych skutków 
epidemii COVID-19 

694 RPLD.02.03.01-10-0896/20 Dywersyfikacja działalności Spółki APLAN MEDIA szansą na ograniczenie negatywnych skutków epidemii 
COVID-19 
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695 RPLD.02.03.01-10-0897/20 Dywersyfikacja firmy SWISSCOLOR poprzez wdrożenie nowych usług 

696 RPLD.02.03.01-10-0898/20 Zmiana profilu działalności w firmie poprzez rozpoczęcie produkcji. 

697 RPLD.02.03.01-10-0899/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy GEL-MATIC POLSKA Piotr Kaczor dotkniętej skutkami COVID-19 poprzez 
rozszerzenie oferty produktowej, wdrożenie innowacyjnego systemu sanitarnego oraz zwiększenie 

rozpoznawalności marki 698 RPLD.02.03.01-10-0900/20 Wprowadzenie alternatywnych źródeł generowania dochodu w celu zniwelowania skutków pandemii COVID-19 w 
przedsiębiorstwie PAIT CONSULTING MAREK PISARSKI 

699 RPLD.02.03.01-10-0901/20 Zmiana sposobu świadczenia usług oraz przeprofilowanie przedsiębiorstwa OneTable Sp. z o.o. celem 
zapobiegania skutkom epidemii COVID-19 

700 RPLD.02.03.01-10-0902/20 HOMETASTE  

701 RPLD.02.03.01-10-0903/20 Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa KARINA DESIGN sposobem na negatywne skutki epidemii 
COVID-19. 

702 RPLD.02.03.01-10-0904/20 Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w DINX GROUP poprzez innowację i rozwój 

703 RPLD.02.03.01-10-0905/20 Zmiana procesu produkcyjnego oraz zwiększenie oferty produktowej G.W. & CRYSTAL FASHION 
WŁODZIMIERZ GRONOWALSKI SP. J. w wyniku negatywnych skutków epidemii COVID-19 

704 RPLD.02.03.01-10-0907/20 Bezpieczeństwo mikrobiologiczne obiektów. 

705 RPLD.02.03.01-10-0913/20 Przebranżowienie firmy Patronus Technologie Informatyczne s.c. poprzez zakup i wdrożenie wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia usług rekreacyjnych na terenie woj. łódzkiego w celu przeciwdziałania skutkom 

epidemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa 706 RPLD.02.03.01-10-0914/20 Przeprofilowanie działalności firmy Getinvest Przemysław Bednarczyk w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom epidemii COVID-19 poprzez zakup koparek i wdrożenie nowych usług budowlanych 

707 RPLD.02.03.01-10-0915/20 Przeprofilowanie Firmy Empresa Monika Pawlaczek w zakresie realizacji modelu zielonego biznesu przy zdalnej 
obsłudze klienta Biura Obrotu Nieruchomościami w związku z sytuację przedsiębiorstwa spowodowaną epidemią 

COVID-19 708 RPLD.02.03.01-10-0916/20 Zdalne BC 
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709 RPLD.02.03.01-10-0917/20 Rozwój działalności Biznes Butik sp. z o.o. sp.k. poprzez zakup i wdrożenie platformy do prowadzenia zdalnego 
biura rachunkowego w celu umożliwienia pracy zdalnej oraz zwiększenia konkurencyjności firmy doradczej 

dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii C 710 RPLD.02.03.01-10-0918/20 Rozszerzenie działalności ośrodka edukacyjnego Kraina Dzikiej Kaczki o świadczenie usług noclegowych w 
rekreacyjnych, leśnych czatowniach odpowiedzią na sytuację epidemiczną COVID-19 

711 RPLD.02.03.01-10-0919/20 Rozbudowa sklepu internetowego e-pauloadriani.pl w celu dywersyfikacji źródła przychodu przedsiębiorstwa i 
podniesienia jakości customer journey jako narzędzie zarządzania ryzykiem wynikającym z pandemii COVID-19. 

712 RPLD.02.03.01-10-0920/20 Zmiana sposobu świadczenia usług w firmie ELEKTROBUD odpowiedzią na negatywne skutki epidemii COVID-
19 

713 RPLD.02.03.01-10-0921/20 Rozwój oferty Fundacji Kamila Maćkowiaka w zakresie działalności teatralnej online oraz teatru mobilnego w celu 
dywersyfikacji źródeł przychodu i utrzymania miejsc pracy w organizacji negatywnie dotkniętej skutkami pandemii 

COVID-19 714 RPLD.02.03.01-10-0922/20 Zakup Maszyny do druku cyfrowego RICOH C7200 SX  

715 RPLD.02.03.01-10-0923/20 Wzmocnienie potencjału firmy CETECO spółka z o.o poprzez utworzenie linii do produkcji akumulatorów litowo – 
jonowych do rowerów elektrycznych z systemem P.A.S. 

716 RPLD.02.03.01-10-0924/20 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 – poprzez wdrożenie nowych usług w firmie FIMI 

717 RPLD.02.03.01-10-0927/20 Innowacje szansą na przezwyciężenie negatywnego wpływu COVID-19 na działalność Wnioskodawcy.  

718 RPLD.02.03.01-10-0928/20 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup plotera UV do druku wielkoformatowego. 

719 RPLD.02.03.01-10-0929/20 Poszerzenie działalności firmy P.H. Katamaran impulsem do wejścia na wyższy poziom rozwoju 

720 RPLD.02.03.01-10-0930/20 Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa w celu niwelowania negatywnych skutków COVID-19 

721 RPLD.02.03.01-10-0931/20 Inwestycja w środki trwałe w celu niwelowania negatywnych skutków COVID-19 w przedsiębiorstwie 

722 RPLD.02.03.01-10-0932/20 Łagodzenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez nabycie środków trwałych 
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723 RPLD.02.03.01-10-0933/20 Niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez poszerzenie oferty 

724 RPLD.02.03.01-10-0934/20 Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowych 
energooszczędnych maszyn i urządzeń ograniczających koszy działalności oraz ograniczające wpływ na 

środowisko poprzez wyeliminowanie odpadów produkcyjny 725 RPLD.02.03.01-10-0935/20 Rozwój przedsiębiorstwa szansą na walkę z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 

726 RPLD.02.03.01-10-0936/20 Rozszerzenie asortymentu firmy, poprzez wprowadzenie nowej technologii obróbki szkła , jako przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom epidemii COVID- 19  

727 RPLD.02.03.01-10-0937/20 Wsparcie działalności firmy dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, poprzez poszerzenie zakresu 
usług o innowacyjne metody zarządzania produkcją w branży przetwórstwa szkła.  

728 RPLD.02.03.01-10-0938/20 Poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa BRAT-POL poprzez inwestycję w środki trwałe 

729 RPLD.02.03.01-10-0939/20 Wdrożenie w przedsiębiorstwie EuroStyl nowej technologii produkcji płaskich elementów meblowych.  

730 RPLD.02.03.01-10-0940/20 Wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci urny z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu 

731 RPLD.02.03.01-10-0941/20 Zniwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID poprzez inwestycje w nowoczesne urządzenia i wartości 
niematerialne i prawne.  

732 RPLD.02.03.01-10-0942/20 Inwestycja w środki trwałe szansą na wyrobienie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w czasach epidemii 
COVID-19. 

733 RPLD.02.03.01-10-0943/20 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii Covid-19 przez rozszerzenie profilu działalności gospodarczej 

734 RPLD.02.03.01-10-0944/20 Wprowadzenie na rynek nowego produktu szansą na przezwyciężenie negatywnych skutków COVID-19 na 
branżę spożywczą.  

735 RPLD.02.03.01-10-0945/20 Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa narzędziem do walki z negatywnymi skutkami COVID-19 

736 RPLD.02.03.01-10-0947/20 Przebranżowienie firmy BLING-BLING Oskar Bajor oraz wdrożenie nowych innowacyjnych usług celem ochrony 
przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami pandemii SarsCov-2 
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737 RPLD.02.03.01-10-0948/20 Rozszerzenie działalności firmy ZALBAJ s.c. w celu wdrożenia nowych usług świadczonych w zaostrzonym 
reżimie epidemicznym. 

738 RPLD.02.03.01-10-0949/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym poprzez rozwój świadczonych usług oraz nowych 
technologii teleinformatycznych dostosowanych do panujących warunków epidemiologicznych. 

739 RPLD.02.03.01-10-0950/20 Wzmocnienie potencjału produkcyjnego firmy Wiązar-Dach poprzez budowę hali produkcyjnej innowacyjnych 
wiązarów dachowych 

740 RPLD.02.03.01-10-0951/20 Przebranżowienie firmy AS-SERVICE poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych usług redukujących negatywne 
skutki epidemii covid-19 w przedsiębiorstwie 

741 RPLD.02.03.01-10-0953/20 Budowa obiektów tenisowych w CHKS drogą do poprawy aktywności i upowszechnienia kultury fizycznej. 

742 RPLD.02.03.01-10-0954/20 Rozwój Spółki EMTECH poprzez unowocześnienie procesu produkcji naczep oraz poprawę organizacji pracy 

743 RPLD.02.03.01-10-0955/20 Sprzedaż i montaż paneli Fotowoltaicznych i zakup dodatkowych maszyn studia dla kobiet 

744 RPLD.02.03.01-10-0957/20 Stworzenie przestrzeni meetingowo-konferencyjnej w eko-sąsiedztwie z wykorzystaniem namiotu sferycznego i 
profesjonalnego wyposażenia technicznego.  

745 RPLD.02.03.01-10-0958/20 Przeprofilowanie działalności i dywersyfikacja źródeł przychodów jako przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-
19 

746 RPLD.02.03.01-10-0959/20 Wsparcie przedsiębiorstwa z branży opakowań w celu zniwelowania negatywnych skutków epidemii COVID-19 

747 RPLD.02.03.01-10-0962/20 Wzrost konkurencyjności i rozwój działalności firmy Mulier Marta Borowska, poprzez inwestycje w środki trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne.  

748 RPLD.02.03.01-10-0963/20 Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej polegającej na zakupie instalacji umożliwiającej dozowanie 
granulatu asfaltowego metodą „na zimno” 

749 RPLD.02.03.01-10-0964/20 Wdrożenie nowej technologii w celu poprawy konkurencyjności 

750 RPLD.02.03.01-10-0966/20 Wsparcie gwarantem rozwoju PPHU UNIKAT BOGUMIŁ KAMIŃSKI 
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751 RPLD.02.03.01-10-0967/20 Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  

752 RPLD.02.03.01-10-0968/20 Rozszerzenie działalności gospodarczej o zabiegi depilacji laserowej 

753 RPLD.02.03.01-10-0969/20 Zakup pantomografu, radiowizjografiii systemu cerec 

754 RPLD.02.03.01-10-0970/20 IMPORT ART. PRZEMYSŁOWYCH  

755 RPLD.02.03.01-10-0971/20 Wprowadzenie nowych usług w postaci mycia cystern w celu niwelowania negatywnych skutków i zagrożeń 
wywołanych przez epidemię COVID-19 

756 RPLD.02.03.01-10-0972/20 Wprowadzenie nowych usług do oferty firmy . 

757 RPLD.02.03.01-10-0973/20 Nowoczesna klinika rozrodu jako odpowiedź firmy na negatywne skutki i zagrożenia wywołane przez epidemię 
COVID-19 

758 RPLD.02.03.01-10-0974/20 Budowa myjni automatycznej dla pojazdów ciężarowych z systemem oczyszczania oraz odzysku wody 

759 RPLD.02.03.01-10-0976/20 Zakup specjalistycznego plotera frezującego w celu podniesienia konkurencyjności firmy ATAA Projekt s.c 

760 RPLD.02.03.01-10-0977/20 Rozwój firmy Hermes poprzez wprowadzenie nowych usług do firmy. 

761 RPLD.02.03.01-10-0978/20 Rozwój firmy w świadczenie usług mobilnych cięcia drzewa i transportu. 

762 RPLD.02.03.01-10-0980/20 Nowe produkty odpowiedzią na czas pandemii 

763 RPLD.02.03.01-10-0981/20 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez doposażenie w innowacyjne maszyny prowadzące do zwiększenia obrotów. 

764 RPLD.02.03.01-10-0982/20 Zmiana procesu technologicznego celem poprawy konkurencyjności firmy „DWD BAUTECH" Sp. z o.o. 
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765 RPLD.02.03.01-10-0983/20 Zakup innowacyjnych maszyn wiertniczych 

766 RPLD.02.03.01-10-0986/20 Dywersyfikacja profilu działalności spółki WAMA GOLD poprzez wdrożenie technologii rafinacji metali 
szlachetnych. 

767 RPLD.02.03.01-10-0987/20 Zwiększenie konkurencyjności Księżego Młyna Domu Wydawniczego poprzez poszerzenie oferty oraz zakup 
środków trwałych 

768 RPLD.02.03.01-10-0988/20 Dywersyfikacja działalności firmy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

769 RPLD.02.03.01-10-0989/20 Rozwój działalności poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług. 

770 RPLD.02.03.01-10-0991/20 Stworzenie nowoczesnego systemu komunikacji z usługami administracji publicznej 

771 RPLD.02.03.01-10-0992/20 Nowe rozwiązania techniczne jako przeciwdziałanie ograniczeniom w świadczeniu opieki medycznej w dziedzinie 
okulistyki w warunkach powstałych za sprawą epidemii COVID-19 

772 RPLD.02.03.01-10-0995/20 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji trumien z wykorzystaniem uciosowego cięcia drewna w firmie 
WŁADYSŁAW ZYGMUNT PĘCIAK – STOL-TRUM 

773 RPLD.02.03.01-10-0996/20 Dywersyfikacja oferty asortymentowej przedsiębiorstwa w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii 
COVID-19 

774 RPLD.02.03.01-10-0997/20 Nowe produkty galanterii budowlano-betoniarskiej w spółce Kiedos sposobem na przeciwdziałanieskutkom 
COVID-19. 

775 RPLD.02.03.01-10-0998/20 Rozwój usług noclegowych RJW Joanna Garbaciak w Radomsku 

776 RPLD.02.03.01-10-0999/20 Nowy profil działalności firmy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

777 RPLD.02.03.01-10-1000/20 Zastosowanie technologii Internetu Rzeczy, poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań programów w nowych 
technologiach dziewiarskich Knit and wear do produkcji akcesoriów domowych z włókien recyklingowych w 

przedsiębiorstwie MaxV Marcin Golisz 778 RPLD.02.03.01-10-1001/20 Rozszerzenie oferty studia treningu personalnego EMS o jednoczesny trening dla 3-4 osób oraz ogólnorozwojowy 
trening personalny dla dzieci z elementami boksu. 
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779 RPLD.02.03.01-10-1002/20 Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych dla rozwoju działalności kongresowej on-line 

780 RPLD.02.03.01-10-1003/20 Zróżnicowanie działalności gospodarczej rozwianiem na sytuacje kryzysowe. 

781 RPLD.02.03.01-10-1004/20 Uruchomienie produkcji wody mineralnej gazowanej i niegazowanej 

782 RPLD.02.03.01-10-1005/20 ZAKUP URZĄDZENIA TOPCON SWEPT SOURCE OCT TRITON PLUS 

783 RPLD.02.03.01-10-1006/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy PPHU "FEMI" SŁAWOMIR MIKOŁAJCZYK dotkniętej skutkami COVID-19 
poprzez utworzenie nowoczesnego działu projektowego oraz zakup maszyn i urządzeń 

784 RPLD.02.03.01-10-1007/20 Digitalizacja OLMED narzędziem do prowadzenia działalności w warunkach zagrożenia epidemicznego 

785 RPLD.02.03.01-10-1008/20 Remont Sali Bankietowej, Hotelu i otoczenia 

786 RPLD.02.03.01-10-1009/20 Kontynuacja rozwoju firmy Konrad Lingerie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez dywersyfikację 
usług w zakresie czarterowania i wynajmu jachtów i skuterów wodnych 

787 RPLD.02.03.01-10-1010/20 Wzrost konkurencyjności firmy KONRAD TRADING KONRAD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez dywersyfikację źródeł przychodów i uruchomienie 

produkcji odzieży ochronnej na potrzeby służby zdrowia 788 RPLD.02.03.01-10-1012/20 Rozwój technologiczny przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy 

789 RPLD.02.03.01-10-1013/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CEZMAR BUDOWNICTWO w wynikurealizacjiusług zaawansowanych 
technologii w wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i urządzeń budowlanych nowej generacji 

790 RPLD.02.03.01-10-1014/20 ZAKUP MIKROPULSOWEGO LASERA SIATKÓWKOWEGO 

791 RPLD.02.03.01-10-1015/20 Inwestycje w środki trwałe w celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 

792 RPLD.02.03.01-10-1016/20 ZAKUP SYSTEMU TOPCON EYE LIGHT 
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793 RPLD.02.03.01-10-1017/20 Wprowadzenie nowych usług wycinania wielkopowierzchnioergo. 

794 RPLD.02.03.01-10-1018/20 Dywersyfikacja usług w przedsiębiorstwie poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

795 RPLD.02.03.01-10-1019/20 Stworzenie innowacyjnego, kompleksowego systemu zarządzania produkcją dla przedsiębiorstw z branży 
odzieżowej i włókienniczej 

796 RPLD.02.03.01-10-1020/20 Rozszerzenie zakresu usług szansą na przezwyciężenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 

797 RPLD.02.03.01-10-1021/20 Rozszerzenie działalności poprzez zakup urządzenia wyszczuplającego i modelującego ciało 

798 RPLD.02.03.01-10-1023/20 Inwestycja w środki trwałe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w czasach epidemii 
COVID-19. 

799 RPLD.02.03.01-10-1024/20 Plan ratowania firmy w związku z epidemią COVID-19 

800 RPLD.02.03.01-10-1025/20 Wzrost konkurencyjności firmy AluBest Polska poprzez wdrożenie nowego produktu pozwalającego aktywnie 
przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 

801 RPLD.02.03.01-10-1026/20 WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI WYROBÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH 
PROZDROWOTNYCH 

802 RPLD.02.03.01-10-1029/20 Rozwój firmy poprzez doposażenie w sprzęt służący świadczeniu nowych usług 

803 RPLD.02.03.01-10-1030/20 Wiertnictwo - sposób na ominięcie przeszkód 

804 RPLD.02.03.01-10-1031/20 REKORD-owe wyniki dzięki wsparciu i pokonaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19. 

805 RPLD.02.03.01-10-1032/20 LINIA DO PRODUKCJI WYPRASEK SKLEJKOWYCH 

806 RPLD.02.03.01-10-1034/20 Poprawa konkurencyjności firmy GORSENIA poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i 
promocyjnych. 
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807 RPLD.02.03.01-10-1037/20 Przeprofilowanie indywidualnej działalności - KANCELARIA KSIĘGOWO - FINANSOWA Michał Łyszkowicz, 
negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19. 

808 RPLD.02.03.01-10-1038/20 Wynajem innowacyjnych urządzeń medycyny estetycznej środkiem do wzrostu obrotów i zatrudnienia 

809 RPLD.02.03.01-10-1039/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa DAS AUTO poprzez wprowadzenie nowego obszaru działalności 
i wdrożenie innowacji związanych z obsługą klientów 

810 RPLD.02.03.01-10-1040/20 Wzrost konkurencyjności PPHU Grzegorz Jakóbczak poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji i 
przebudowę hali produkcyjnej. 

811 RPLD.02.03.01-10-1041/20 Budowa innowacyjnych i bezpiecznych hal stalowych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologiispawania stali 
S690QL  

812 RPLD.02.03.01-10-1042/20 Wzrost konkurencyjności Firmy Arco Design poprzez nową ofertę ekologicznych produktów w odpowiedzi na 
kryzys SARS CoV-2. 

813 RPLD.02.03.01-10-1043/20 Wprowadzenie innowacji szansą na rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie konkurencyjności CNC LAB 

814 RPLD.02.03.01-10-1045/20 Modelowanie i projektowanie systemu zarządzania galerią handlową po epidemii COVID-19 

815 RPLD.02.03.01-10-1047/20 Przekwalifikowanie działalności firmy „FLOW Artur Rapalski” sposobem na przeciwdziałanie skutkom epidemii 
COVID-19 

816 RPLD.02.03.01-10-1049/20 Uruchomienie nowej usługi sposobem na zniwelowanie negatywnych skutków COVID-19 w F.H.P.U „TRIKON”. 

817 RPLD.02.03.01-10-1051/20 Rozwój firmy Małgorzata Strzelczyk-Jelonek poprzez wprowadzenie nowego profilu działalności firmy i 
rozpoczęcie świadczenia nowych usług. 

818 RPLD.02.03.01-10-1052/20 Rozwój przedsiębiorstwa szansą zwiększenia konkurencyjności. 

819 RPLD.02.03.01-10-1053/20 Dywersyfikacja usług w przedsiębiorstwie, w związku z przeobrażeniami rynku gastronomicznego i branży 
organizacji imprez okolicznościowych 

820 RPLD.02.03.01-10-1055/20 Poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa IRIS GLASS poprzez inwestycję w środki trwałe 
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821 RPLD.02.03.01-10-1056/20 Rozwój spółki ORZESZEK poprzez wdrożenie do praktyki rynku suplementów diety dla e-sportowców. 

822 RPLD.02.03.01-10-1058/20 Innowacyjne, proekologiczne wykorzystanie rutwicy RISA (Galega orientalis Lam.) w ochronie klimatu 

823 RPLD.02.03.01-10-1061/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy PPHU ATUT Andrzej Rutkowski w wyniku wdrożenia innowacji w procesie 
technologicznym produkcji mebli, w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 

824 RPLD.02.03.01-10-1065/20 Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o szeroko rozumianą usługę przygotowywania (uzbrajania) terenów 
inwestycyjnych MAXBUD skutecznym przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 

825 RPLD.02.03.01-10-1067/20 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ REMONT I MODERNIZACJĘ PARKINGU 

826 RPLD.02.03.01-10-1068/20 Zakup innowacyjnego systemu MES do integracji procesów w firmie Przetwórstwo STALI–BT w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników ze sprzedaży nowych wyrobów i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. 

827 RPLD.02.03.01-10-1072/20 Podniesienie innowacyjności firmy PB Construction Przemysław Brzeski poprzez wdrożenie nowej usługi 
budowlanej - mobilnej brygady wykonawczej - jako skutecznej formy ograniczenia negatywnych skutków COVID 

19 828 RPLD.02.03.01-10-1073/20 Zwiększenie dostępności usług medycznych 

829 RPLD.02.03.01-10-1074/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy. 

830 RPLD.02.03.01-10-1075/20 Zwiększenie konkurencyjności Spółki TSU International Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację prowadzonej 
działalności 

831 RPLD.02.03.01-10-1076/20 Szyję bo umiem sprzedawać 

832 RPLD.02.03.01-10-1078/20 Wprowadzenie zmian w firmie FAST IT Sp. z o.o. Sp.k. w wyniku COVID-19 

833 RPLD.02.03.01-10-1079/20 Wdrożenie innowacyjnej usługi MOBILNEJ WYTWÓRNI SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19. 

834 RPLD.02.03.01-10-1082/20 Innowacja w procesie produkcji poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji maseczek 
ochronnych 
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835 RPLD.02.03.01-10-1085/20 Wdrożenie innowacji w procesie obsługi klienta poprzez budowę platformy wymiany handlowej B2B. 

836 RPLD.02.03.01-10-1086/20 Rozszerzenie oferty usług gastronomicznych jako łagodzenie skutków pandemii COVID-19. 

837 RPLD.02.03.01-10-1087/20 Zmiana profilu działalności firmy NESTORpack będąca konsekwencją wystąpienia pandemii COVID-19 

838 RPLD.02.03.01-10-1088/20 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W KIERUNKU LIKWIDACJI SKUTKÓW COVID-19 ORAZ REWITALIZACJI MIAST 

839 RPLD.02.03.01-10-1090/20 Wdrożenie do produkcji nowych wyrobów szansą na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii. 

840 RPLD.02.03.01-10-1091/20 NIEMAL JAK U MAMY CICHY KĄT… WYRÓWNANIE RACHUNKÓW STRAT …. 

841 RPLD.02.03.01-10-1092/20 Zakup nowych urządzeń w celu wprowadzenia nowego procesu produkcyjnego w „FIRMIE USŁUGOWO 
HANDLOWEJ" ANDRZEJ WIRA 

842 RPLD.02.03.01-10-1093/20 Projekt utworzenia Interaktywnego Kina Charlie w Łodzi 

843 RPLD.02.03.01-10-1094/20 Inwestycje w przedsiębiorstwie w celu eliminacji negatywnych skutków COVID-19 poprzez dywersyfikację oferty. 

844 RPLD.02.03.01-10-1095/20 Rozwój kompleksowych usług budowlanych przedsiębiorstwa z użyciem innowacyjnych wielofunkcyjnych 
ładowarek budowlanych nowej generacji. 

845 RPLD.02.03.01-10-1096/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych 

846 RPLD.02.03.01-10-1097/20 Zakup specjalistycznego sprzętu w celu dywersyfikacji profilu działalności gospodarczej  

847 RPLD.02.03.01-10-1098/20 Zbudowanie alternatywnego źródła przychodów Spółki Hydro-Masz celem niwelacji negatywnych skutków 
gospodarczych spowodowanych epidemią COVID-19. 

848 RPLD.02.03.01-10-1100/20 Wdrożenie innowacyjnej platformy w przedsiębiorstwie Agra Rafał Wisiałkowski w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom COVID-19 
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849 RPLD.02.03.01-10-1101/20 Wdrożenie innowacji w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji celem zwiększenia konkurencyjności firmy Śródka 
Nieruchomości 

850 RPLD.02.03.01-10-1102/20 Rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług  

851 RPLD.02.03.01-10-1103/20 Pośrednik Nieruchomości 

852 RPLD.02.03.01-10-1104/20 Dywersyfikacja przychodów i działalności Spółki Reganta poprzez wdrożenie nowej oferty produktowej z uwagi na 
wystąpienie epidemii COVID-19.  

853 RPLD.02.03.01-10-1105/20 Rozwój E-commerce jako alternatywna ścieżka rozwoju marki Undress Code 

854 RPLD.02.03.01-10-1107/20 Wyposażenie przedsiębiorstwa w unikatowe i innowacyjne narzędzia trwałe 

855 RPLD.02.03.01-10-1109/20 Wdrożenie platformy edukacyjno-szkoleniowej w przedsiębiorstwie CREATIVE FLOW Aneta Samborska-
Famulska, sposobem na wzrost konkurencyjności.  

856 RPLD.02.03.01-10-1111/20 Wdrożenie innowacyjnych usług w celu zwiększenia konkurencyjności firmy  

857 RPLD.02.03.01-10-1112/20 Przeprofilowanie działalności gastronomicznej Ośrodka Zacisze wywołane skutkami epidemii poprzez 
wprowadzenie do oferty nowych usług 

858 RPLD.02.03.01-10-1117/20 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY 
USŁUG MASAŻU, WDROŻENIE DZIAŁALNOŚCI MOBILNEJ ORAZ POSZERZENIE ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH NA RZECZ KLIENTA USŁUG 859 RPLD.02.03.01-10-1118/20 Dywersyfikacja działalności firmy SIERADZKIE KRUSZYWA MINERALNE SP. Z O.O. szansą na polepszenie 
sytuacji przedsiębiorstwa dotkniętego negatywnymi skutkami wystąpienia COVID-19. 

860 RPLD.02.03.01-10-1119/20 Przebranżowienie szansą na utrzymanie i rozwój przedsiębiorstwa ACS w warunkach kryzysu gospodarczego 
spowodowanego COVID-19 

861 RPLD.02.03.01-10-1120/20 Automatyzacja i optymalizacja procesów produkcji ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego w 
Brzezinach poprzez zakup maszyn szwalniczych oraz katerów wielofunkcyjnych, a także unowocześnienie 

komunikacji internetowej. 862 RPLD.02.03.01-10-1121/20 Wzrost konkurencyjności firmy Sierant poprzez uruchomienie nowych internetowych kanałów dystrybucji i 
dostosowanie oferty do e-handlu 
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863 RPLD.02.03.01-10-1122/20 Przezwyciężenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez przeprofilowanie działalności i wprowadzenie 
alternatywnych źródeł generowania dochodów w nowym obszarze działalności gospodarczej  

864 RPLD.02.03.01-10-1123/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA DZIĘKI WDROŻENIU INNOWACYJNEGO 
ŚRODKA O DZIAŁANIU ANTYWIRUSOWYM, ANTYBAKTERYJNYM, ANTYGRZYBICZYM ORAZ 

HYDROFOBOWYM DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO. 865 RPLD.02.03.01-10-1124/20 Innowacja szansą na rozwój – Samodzielny Moduł Gastronomiczny „Pizza w 21 wieku”. 

866 RPLD.02.03.01-10-1127/20 Dywersyfikacja zakładu poprzez wdrożenie nowych produktów do oferty firmy. 

867 RPLD.02.03.01-10-1128/20 Wzrost konkurencyjności i rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie nowych usług 

868 RPLD.02.03.01-10-1129/20 Wdrożenie elektronicznie sterowanego węzła betoniarskiego w firmie Andro. 

869 RPLD.02.03.01-10-1130/20 Wdrożenie do firmy węzła betoniarskiego sterowanego elektronicznie. 

870 RPLD.02.03.01-10-1131/20 Punkt kawowy – podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie działalności firmy Draco Tomasz Majdziński na 
przezwyciężenie negatywnych skutków pandemii  

871 RPLD.02.03.01-10-1132/20 Wsparcie przedsiębiorstwa, ART-PRO Firma Wielobranżowa Andrzej Rajski, negatywnie dotkniętego skutkami 
epidemii COVID-19, poprzez zakup mobilnego środka trwałego 

872 RPLD.02.03.01-10-1133/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy P.H.U. JONTEX PIOTR JOŃCZYK poprzez zakup nowoczesnej koparki 
kołowej  

873 RPLD.02.03.01-10-1134/20 Zakup maszyn w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Roco Fashion Michał Ciemcioch. 

874 RPLD.02.03.01-10-1136/20 Wirtualne Centrum Handlowe 

875 RPLD.02.03.01-10-1137/20 Budowa hali magazynowej jako działanie prowadzące do łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19 

876 RPLD.02.03.01-10-1138/20 Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowatorskiej aplikacji ułatwiającej prowadzenie 
działalności związanej z doradztwem gastronomicznym w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa 

poszkodowanego skutkami COVID-19 
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877 RPLD.02.03.01-10-1140/20 SPORTLIVEGUIDE – Platforma video dla klubów sportowych 

878 RPLD.02.03.01-10-1142/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa "INTRODRUK" Piotr Żaczek, poprzez rozszerzenie oferty o 
nowe usługi, w wyniku zakupu specjalistycznych maszyn i urządzeń do grawerowania i frezowania.  

879 RPLD.02.03.01-10-1143/20 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „GENESISART”, poprzez rozszerzenie oferty firmy, w wyniku 
zakupu przemysłowej automatycznej maszyny CNC oraz urządzenia laserowego. 

880 RPLD.02.03.01-10-1144/20 Realizacja projektu celem zwiększenia konkurencyjności iWO-PLAST P. P. H. U IWONA OLEJNIK. 

881 RPLD.02.03.01-10-1145/20 Wdrożenie na rynek nowej usługi i nowej marki agencji Lightscape jako odpowiedź na potrzeby klientów w dobie 
koronawirusa 

882 RPLD.02.03.01-10-1146/20 Nowe obszary działalności ARGO PL 

883 RPLD.02.03.01-10-1147/20 Microsoft Power BI Business Intelligence – szkolenia z efektywnej analizy danych dla pracowników z 
województwa łódzkiego  

884 RPLD.02.03.01-10-1148/20 Zmiana profilu działalności firmy VIA FRACHT w obliczu ograniczenia dotychczasowego źródła dochodów 

885 RPLD.02.03.01-10-1150/20 Rozwój szansą skutecznego wyjścia z kryzysu 

886 RPLD.02.03.01-10-1151/20 Wdrożenie nowej technologii szansą utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa  

887 RPLD.02.03.01-10-1152/20 Wdrożenie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji elementów zpłyt 
meblowych szansą na rozwój firmy. 

888 RPLD.02.03.01-10-1153/20 Wdrożenie nowej technologii szansą na rozwój Firmy 

889 RPLD.02.03.01-10-1154/20 Zmiana profilu działalności firmy MOULINO sp. z o.o. drogą do jej rozwoju 

890 RPLD.02.03.01-10-1156/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „JPB GROUP Jarosław Bartłomiejczak”, poprzez rozszerzenie oferty 
firmy, w zakresie działalności usługowej, związanej z branżą rozrywkową dla dzieci i młodzieży oraz opieką nad 

dziećmi.  
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891 RPLD.02.03.01-10-1158/20 Dywersyfikacja oferty spółki Artbp sposobem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym 
spowodowanym przez epidemię COVID-19 

892 RPLD.02.03.01-10-1161/20 Zintegrowana platforma tworzenia i obsługi kanałów sprzedaży online z systemem monitorowania zleceń, 
procesów sprzedaży i kontaktu z klientami kontrahentów, wraz z modułem rozliczeń prowizyjnych i narzędzi 

optymalizacji kosztów promocji w sieci w odpowied 893 RPLD.02.03.01-10-1162/20 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia zintegrowanej i zaawansowanej technologicznie 
usługi budowlanej przy użyciu wielofunkcyjnych ładowarek teleskopowych w przedsiębiorstwie MADEJ 

894 RPLD.02.03.01-10-1163/20 UTWORZENIE LINII PRODUKCYJNEJ SPAWANIA LASEROWEGO SPOSOBEM NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW 
WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19. 

895 RPLD.02.03.01-10-1164/20 Dywersyfikacja firmy w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej w wyniku pandemii 
COVID-19 

896 RPLD.02.03.01-10-1165/20 Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności firmy PPHU WALCZAK MACIEJ WALCZAK w związku z 
wystąpieniem epidemii COVID-19.  

897 RPLD.02.03.01-10-1166/20 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby firmy 

898 RPLD.02.03.01-10-1168/20 Przyjazne miejsce do życia, pracy i tworzenia, poprzez produkcję mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz z 
materiałów naturalnych z użyciem elementów procesu Design Thinking 

899 RPLD.02.03.01-10-1169/20 Wdrożenie innowacyjnej technologii sztucznej inteligencji w robotyce, w oparciu o konwergencje 
telekomunikacyjne dla potrzeb technologii pomiarowej i obliczeniowej, która połączy prace terenowe ze zdalną 

obróbką danych w biurze, przy użyciu najnowocześnie 900 RPLD.02.03.01-10-1170/20 Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KREATYWNE poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi 

901 RPLD.02.03.01-10-1171/20 Podniesienie jakości oferty gabinetu stomatologicznego poprzez wdrożenie nowych usług w najnowszych 
standardach stomatologii. 

902 RPLD.02.03.01-10-1172/20 Wejście na nowe rynki zbytu poprzez inwestycję w środki trwałe, jako podniesienie konkurencyjności "DWD 
SYSTEM" Sp. z o.o 

903 RPLD.02.03.01-10-1173/20 Inwestycje szansą na rozwój firmy oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii 

904 RPLD.02.03.01-10-1174/20 Nowe usługi w firmie And-Mar 
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905 RPLD.02.03.01-10-1176/20 Dywersyfikacja usług zakładu jako odpowiedź na wystąpienie epidemii COVID-19. 

906 RPLD.02.03.01-10-1177/20 Zakup środków transportu wyposażonych w windy/wózki samozaładowcze.  

907 RPLD.02.03.01-10-1178/20 Rozszerzenie oferty Gabinetu Kosmetycznego Mani Mani & More o innowacyjne usługi z zakresu kosmetyki 
estetycznej i regeneracyjnej 

908 RPLD.02.03.01-10-1179/20 Platforma do sprzedaży eCommerce 

909 RPLD.02.03.01-10-1180/20 Myjnia bezdotykowa jako uruchomienie alternatywnego źródła przychodów dla Gastrnomixu 

910 RPLD.02.03.01-10-1181/20 Działania ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 w firmie Doradztwo Finansowe MAG-TAX w Łodzi. 

911 RPLD.02.03.01-10-1182/20 Tworzenie, sprzedaż i promocja szkoleń zdalnych przez Internet. 

912 RPLD.02.03.01-10-1183/20 Wymiana floty samochodowej w ilości 2 szt. 

913 RPLD.02.03.01-10-1184/20 Nowa droga rozwoju - usługi w terenie dla budownictwa i składowisk samochodów powypadkowych  

914 RPLD.02.03.01-10-1187/20 RE-GENERACJA: nowe ścieżki rozwoju „COSY” PM 

915 RPLD.02.03.01-10-1188/20 Przeprofilowanie Przedsiębiorstwa Raftimex szansą na utrzymanie się firmy 

916 RPLD.02.03.01-10-1192/20 Dywersyfikacja działalności Vescom sp. z o.o. sp. k. celem przeciwdziałaniu skutkom pandemii.  

917 RPLD.02.03.01-10-1193/20 Bartolini Air Regional - stworzenie punktu obsługi klienta biznesowego w regionie łódzkim 

918 RPLD.02.03.01-10-1194/20 Wsparcie przedsiębiorstwa niwelujące negatywne skutki epidemii COVID-19 
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919 RPLD.02.03.01-10-1196/20 Wprowadzenie zmian organizacyjnych i informatyzacji Firmy Panta – Plast w odpowiedzi na skutki epidemii 
COVID-19.  

920 RPLD.02.03.01-10-1198/20 Dywersyfikacji profilu działalności Dworu Kamionacz w celu podniesienia konkurencyjności firmy.  

921 RPLD.02.03.01-10-1199/20 Nowe formy działalności Debiut Plus w celu minimalizacji negatywnych skutków COVID-19 

922 RPLD.02.03.01-10-1200/20 Wirtualny świat murali 

923 RPLD.02.03.01-10-1201/20 LINIA DO LAKIEROWANIA UV 

924 RPLD.02.03.01-10-1202/20 WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY RAMEX KRZYSZTOF PAWŁOWSKI POPRZEZ WPROWADZENIE 
NA RYNEK NOWEJ MARKI PRODUKTÓW W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH MODELI 

SPRZEDAŻY 925 RPLD.02.03.01-10-1203/20 Nowe usługi medyczne szansą rozwoju w czasie pandemii COVID-19 

926 RPLD.02.03.01-10-1204/20 KUBATURA – nowy wymiar specjalistycznego czyszczenia 

927 RPLD.02.03.01-10-1205/20 Rozwój przedsiębiorstwa szansą skutecznej walki z kryzysem 

928 RPLD.02.03.01-10-1206/20 Rozbudowa przechowalni i sortowni owoców z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą 

929 RPLD.02.03.01-10-1207/20 Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez nowe kierunki rozwoju firmy AHEAD GROUP sp. z o.o. 

930 RPLD.02.03.01-10-1208/20 Zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa GM Synergy w związku z koniecznością przeciwdziałania 
negatywnemu wpływowi epidemii COVID-19 

931 RPLD.02.03.01-10-1211/20 Incomeo – Kapitalne Wsparcie  

932 RPLD.02.03.01-10-1212/20 Rozwój przedsiębiorstwa szansą poprawy konkurencyjności 
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933 RPLD.02.03.01-10-1216/20 Dywersyfikacja działalności Firmy celem przeciwdziałaniu skutkom pandemii.  

934 RPLD.02.03.01-10-1217/20 Wdrożenie nowych usług jako działanie ukierunkowane na niwelowanie skutków pandemii w ANMED 

935 RPLD.02.03.01-10-1218/20 Realizacja projektu celem zwiększenia konkurencyjności Firma Budowlana "Gwiazda" - Krzysztof Gwiazda. 

936 RPLD.02.03.01-10-1219/20 Innowacja w procesie świadczenia usług budowy i utrzymania dróg związanej z automatyzacją i zwiększeniem 
precyzyjności procesów technologicznych. 

937 RPLD.02.03.01-10-1221/20 Niwelowanie negatywnych skutków COVID-19 dla Kult Ciała Rafał Mikołajczyk  

938 RPLD.02.03.01-10-1222/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „RW SOLUTIONS Monika Rosak-Wozińska”, poprzez 
rozszerzenie możliwości świadczenia usług i budowę nowego punktu gastronomicznego w mieście Głowno. 

939 RPLD.02.03.01-10-1223/20 Realizacja działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności obiektu turystycznego STARA WIEŚ i utrzymania 
miejsc pracy w dobie skutków trwającej pandemii Covid-19. 

940 RPLD.02.03.01-10-1226/20 Wzrost konkurencyjności Salon Kosmetyczny "MONIKA" Monika Janik, poprzez rozszerzenie oferty firmy.  

941 RPLD.02.03.01-10-1227/20 Pomiary zintegrowane perspektywą pracy przyszłości 

942 RPLD.02.03.01-10-1228/20 Przeprofilowanie i dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Greenfield Jarosław Prasał w wyniku epidemii 
COVID-19 

943 RPLD.02.03.01-10-1229/20 Wzrost konkurencyjności EURO-EKOL MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. Sp. K. poprzez inwestycje 
przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19. 

944 RPLD.02.03.01-10-1230/20 Innowacje w firmie ‘’RENT-LIFT” WYNAJEM SPRZĘTU RENATA SZOKALSKA 

945 RPLD.02.03.01-10-1231/20 Dywersyfikacja działalności firmy QUCHNIA RESTAURACJA Grzegorz Sadowski 

946 RPLD.02.03.01-10-1232/20 Dywersyfikacja działalności drogą do zniwelowanie negatywnych skutków pandemii. 
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947 RPLD.02.03.01-10-1233/20 Innowacje w firmie Brodowski Owoce Wiesław Broniarz 

948 RPLD.02.03.01-10-1235/20 Portal Innowacyjny = Portal Informacyjny 

949 RPLD.02.03.01-10-1236/20 Projekt poszerzenia i przeniesienia usług szkoleniowych i doradczych na przestrzeń „on-line” 

950 RPLD.02.03.01-10-1237/20 Przekształcenie firmy z usług taksówkarskich na działalność związaną z instalacją paneli fotowoltaicznych 

951 RPLD.02.03.01-10-1238/20 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Scandia Modular sp. z o.o. , poprzez wdrożenie innowacji 
produktowej  

952 RPLD.02.03.01-10-1239/20 Innowacyjny proces obsługi klienta poprzez zakup indywidualnie sparametryzowanej platformy wymiany 
handlowej B2B 

953 RPLD.02.03.01-10-1241/20 Rozszerzenie oferty usługowej firmy pod nazwą "Fasliter Adam Pazera, Jolanta Pazera, Bożena Wojtera, Paweł 
Wojtera” s.c poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa usługi druku offsetowego i w rezultacie 

wprowadzenie kompleksowej usługi produkcji opak 954 RPLD.02.03.01-10-1242/20 Wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności przez firmę STOMATOLOGIA ProEstetica Monika Majewska-
Kaczmarek 

955 RPLD.02.03.01-10-1243/20 Innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu na rynek eko-kosza z systemem wstępnego recyklingu 

956 RPLD.02.03.01-10-1245/20 Dostosowanie firmy do prowadzenia sprzedaży internetowej. 

957 RPLD.02.03.01-10-1250/20 Eliminacja skutków epidemii COVID-19 dzięki funduszom unijnym. 

958 RPLD.02.03.01-10-1251/20 Realizacja działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności firmy Jarosław Przygodzki „JARPOL” i utrzymania 
miejsc pracy w dobie skutków trwającej pandemii Covid -19 

959 RPLD.02.03.01-10-1252/20 Dywersyfikacja i rozwój działalności firmy PPHU „Revolt” Zbigniew Rożniata szansą na przezwyciężenie 
negatywnych skutków epidemii COVID - 19 

960 RPLD.02.03.01-10-1253/20 Modernizacja gabinetu 
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961 RPLD.02.03.01-10-1254/20 Nowoczesne projektowanie budynków jednorodzinnych – internetowa platforma projektów gotowych wraz 
aplikacją wirtualnego architekta 

962 RPLD.02.03.01-10-1255/20 Zakup nowoczesnego sprzętu do Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej 

963 RPLD.02.03.01-10-1256/20 Wsparcie firmy Bogdan Wieczorek F.H.U Instal, negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19, poprzez 
inwestycje w wysokospecjalistyczne, mobilne centrum pomiarowo - diagnostyczno – naprawcze 

964 RPLD.02.03.01-10-1260/20 EKO- Warsztat Rozwój firmy Dżedservice Michał Bednarz w zakresie ekologii i elektromobilności (naprawa i 
obsługa pojazdów elektrycznych i hybrydowych) 

965 RPLD.02.03.01-10-1261/20 Wprowadzenie nowych usług z branży budowalnej, zakup nowych maszyn oraz zwiększenie zatrudnienia w celu 
zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku 

966 RPLD.02.03.01-10-1262/20 Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności działania firmy na rynku 
usług dentystycznych i protetycznych 

967 RPLD.02.03.01-10-1263/20 Przebranżowienie firmy EKO-LOOK Łukasz Adrian poprzez wdrożenie nowej produkcji innowacyjnych łodzi typu 
HouseBoat, redukujące negatywne skutki epidemii Covid-19 w przedsiębiorstwie. 

968 RPLD.02.03.01-10-1264/20 Dywersyfikacja procesu produkcji i świadczenia usług oraz dostosowanie warunków pracy i zaplecza sanitarno-
socjalnego Zakładu Usługowo-Wytwórczego ELBA do funkcjonowania w trakcie pandemii COVID-19 

969 RPLD.02.03.01-10-1265/20 Nowa jakość e-commerce w kanałach sprzedaży firmy PPHU Hali Justyna Karczewska 

970 RPLD.02.03.01-10-1266/20 Zintegrowana platforma online do zarządzania procesami projektowymi w ramach pracy biura projektowego 

971 RPLD.02.03.01-10-1267/20 Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego AMPRO sposobem na rozwiązanie 
negatywnych skutków epidemii COVID-19. 

972 RPLD.02.03.01-10-1268/20 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wymianę pieców piekarniczych oraz działania promocyjne. 

973 RPLD.02.03.01-10-1271/20 Wsparcie przedsiębiorstwa GVF Sp. z o. o., negatywnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19, poprzez zakup 
nowoczesnej drukarki reaktywnej wraz z oprogramowaniem 

974 RPLD.02.03.01-10-1273/20 Alternatywne źródła dochodu dla przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 
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975 RPLD.02.03.01-10-1274/20 Merchandising wizualny sposobem przeciwdziałania skutkom występowania pandemii COVID-19 i stworzenie 
nowych miejsc pracy 

976 RPLD.02.03.01-10-1275/20 Usługi restrukturyzacyjne i upadłościowe w nowych realiach rynkowych 

977 RPLD.02.03.01-10-1277/20 Projekt inwestycyjny firmy szansą na rozwój w związku z epidemią koronawirusa. 

978 RPLD.02.03.01-10-1278/20 Inwestycje szansą na rozwój firmy w trakcie pandemii COVID-19 

979 RPLD.02.03.01-10-1279/20 Podniesienie konkurencyjności drukarni Semper Sp. z o.o. poprzez poszerzenie asortymentu produktów 

980 RPLD.02.03.01-10-1280/20 Wzrost konkurencyjności firmy ZHU Bartłomiej Rogoziński poprzez wprowadzenie usług ''door to door'' na terenie 
województwa łódzkiego, w zakresie wykonywania specjalistycznych usług ukierunkowanych do poprawy 

bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów mechaniczny 981 RPLD.02.03.01-10-1283/20 Niwelowanie negatywnych skutków COVID-19 w SPRAK Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie zakresu usług o 
malowanie proszkowe. 

982 RPLD.02.03.01-10-1284/20 Wdrożenie nowe technologii szasną utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa  

983 RPLD.02.03.01-10-1286/20 Przekuwanie negatywnych skutków COVID-19 na szansę dla firmy TENSORPOLSKA 

984 RPLD.02.03.01-10-1288/20 Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających usprawnienie relacji z klientami oraz poszerzenie skali działalności 
przedsiębiorstwa CoBouw Polska 

985 RPLD.02.03.01-10-1289/20 Dywersyfikacja działalności szansą na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa ControlSave 

986 RPLD.02.03.01-10-1290/20 INTERACTIVE ENGLISH – innowacyjna platforma do nauki języka angielskiego 

987 RPLD.02.03.01-10-1294/20 Trener.expert - innowacyjna platforma FUH ADAL  

988 RPLD.02.03.01-10-1295/20 Optymalizacja i udoskonalenie procesów w Firmie Amii celem zapobiegania skutkom Covid-19 
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989 RPLD.02.03.01-10-1296/20 Modernizacja i rozwój firmy AR Fashion Anna Redzicka negatywnie dotkniętej skutkami epidemii covid-19 

990 RPLD.02.03.01-10-1297/20 Modernizacja przedsiębiorstwa PPHU STEVEN MAREK BRYŁA negatywnie dotkniętego skutkami epidemii covid-
19 

991 RPLD.02.03.01-10-1299/20 Zwiększenie zatrudnienia oraz zakup nowoczesnej ładowarki kołowej w celu zwiększenia konkurencyjności firmy i 
zwiększeniu wachlarza usług 

992 RPLD.02.03.01-10-1300/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy NBS System sp. z o.o.  

993 RPLD.02.03.01-10-1302/20 Zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez uatrakcyjnienie oferty przedsiębiorstwa 

994 RPLD.02.03.01-10-1304/20 Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP- 09.06.2020 

995 RPLD.02.03.01-10-1306/20 Zakup maszyn i urządzeń w celu poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, zdywersyfikowania oferty, 
wprowadzenie nowych usług i uniezależnienia się od czynników zewnętrznych – COVID -19 

996 RPLD.02.03.01-10-1307/20 Dywersyfikacja działalności Firmy celem przeciwdziałaniu skutkom pandemii.  

997 RPLD.02.03.01-10-1308/20 Dywersyfikacja działalności Strefy Kreatywności celem przeciwdziałaniu skutkom pandemii.  

998 RPLD.02.03.01-10-1310/20 Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 poprzez modernizację zakładu i inwestycję w aktywa oraz koszty 
działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. 

999 RPLD.02.03.01-10-1311/20 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa ART-TRANSIT w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

1000 RPLD.02.03.01-10-1312/20 Wdrożenie innowacyjnej linii produkcji opakowań kartonowych dla zwiększenia konkurencyjności spółki na 
zmieniającym się rynku w wyniku pandemii.  

1001 RPLD.02.03.01-10-1313/20 Usprawnienie produkcji mebli oraz wdrożenie nowych technologii przy pomocy wyspecjalizowanych maszyn- 
plotera frezującego i wózka widłowego.  

1002 RPLD.02.03.01-10-1315/20 Realizacja inwestycji mającej na celu wzrost konkurencyjności Spółki na rynku chemii budowlanej w odpowiedzi 
na sytuację epidemiczną 
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1003 RPLD.02.03.01-10-1317/20 Zakup środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności firmy dotkniętej skutkami epidemii COVID 19  

1004 RPLD.02.03.01-10-1319/20 Ratowanie malejących przychodów firmy poprzez rozszerzenie zakresu oferowanych usług i zakup niezbędnego 
do tego sprzętu. 

1005 RPLD.02.03.01-10-1320/20 Unowocześnienie parku maszynowego poprzez zakup nowych pojazdów i zwiększenie konkurencyjności dzięki 
pojazdom hybrydowym i wykładom on-line  

1006 RPLD.02.03.01-10-1321/20 Zwiększenie konkurencyjności firmy ECO-TECH Jerzy Wielgosz poprzez rozszerzenie oferty usług 

1007 RPLD.02.03.01-10-1322/20 Super Page Builder 

1008 RPLD.02.03.01-10-1323/20 Realizacja inwestycji mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy „Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna 
Rozmus-Kurczewska” na rynku usług medycznych w odpowiedzi na sytuację epidemiczną. 

1009 RPLD.02.03.01-10-1324/20 BUDOWA INNOWACYJNEJ WIELOMODUŁOWEJ INTERNETOWEJ PLATFORMY PRZETWARZANIA 
DANYCH. 

1010 RPLD.02.03.01-10-1325/20 Podniesienie konkurencyjności firmy CHS Studio Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnej linii produkcyjnej 
w celu niwelowania negatywnych skutków epidemii COVID-19 

1011 RPLD.02.03.01-10-1326/20 Zintegrowana system kosztorysowania, opomiarowania i ofertowania ogrodów zimowych online z funkcją 
wizualizacji projektów w formie elektronicznej 

1012 RPLD.02.03.01-10-1327/20 Eliminacja negatywnych skutków spowodowanych COVID-19 w PPHU "ATUREX" Adam Tomecki poprzez zakup 
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów tartacznych 

1013 RPLD.02.03.01-10-1331/20 Rozwój firmy Majestic Boards 

1014 RPLD.02.03.01-10-1332/20 Stworzenie Innowacyjnej linii maszyn do pelletu poprzez nacisk na działania: projektowania, nowoczesnej 
produkcji, profesjonalnego marketingu i sprzedaży podpartej na skutecznej kampanii internetowej. 

1015 RPLD.02.03.01-10-1335/20 Przebranżowienie jako sposób poprawy trudnej sytuacji przedsiębiorstwa Gandalf Travel spowodowanej 
wpływem epidemii COVID-19 

1016 RPLD.02.03.01-10-1337/20 Przeprofilowanie oraz wprowadzenie zmian w dotychczasowej działalności firmy Abiplast Eligiusz Grzelak 
skutkujące wprowadzeniem na rynek nowej oferty produktowej, jako odpowiedź na negatywne skutki epidemii 

COVID-19. 
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1017 RPLD.02.03.01-10-1338/20 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału pracowników na rynku pracy tymczasowej. 

1018 RPLD.02.03.01-10-1340/20 Rozwój firmy poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji - szkolenia Ecodrive z wykorzystaniemnowoczesnego 
pojazdu szkoleniowego do nauki jazdy. 

1019 RPLD.02.03.01-10-1341/20 Wzrost konkurencyjności firmy WERBUD poprzez dywersyfikację profilu działalności oraz wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań.  

1020 RPLD.02.03.01-10-1342/20 Wzrost konkurencyjności firmy DROMEX poprzez dywersyfikację profilu działalności oraz wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań.  

1021 RPLD.02.03.01-10-1343/20 Utrzymanie na rynku i rozwój potencjału firmy EL-TECH Mariusz Dąbrówka poprzez dywersyfikację działalności. 

1022 RPLD.02.03.01-10-1345/20 Przedszkole spokojną ostoją dla dzieciaków w czasie pandemii 

1023 RPLD.02.03.01-10-1346/20 INNOWACYJNOŚĆ DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

1024 RPLD.02.03.01-10-1347/20 Podniesienie konkurencyjności oferty firmy poprzez nowy wachlarz usług  

1025 RPLD.02.03.01-10-1351/20 Wzrost konkurencyjności firmy Greenmar sp. z o.o. 

1026 RPLD.02.03.01-10-1354/20 Eliminowanie skutków COVID 19 w JKK Brukarstwo Sp. z o.o. poprzez zakup profesjonalnego sprzętu do prac 
ziemnych.  

1027 RPLD.02.03.01-10-1356/20 Wprowadzenie do oferty etykiet pokrytych folią bakteryjną jako odpowiedź na zmienione oczekiwania rynku 

1028 RPLD.02.03.01-10-1357/20 IMPLEMENTACJA INNOWACJI PROCESOWEJ KLUCZEM DO WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM 

1029 RPLD.02.03.01-10-1358/20 DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SZANSĄ NA WZROST JEGO 
KONKURENCYJNOŚCI 

1030 RPLD.02.03.01-10-1361/20 Inwestycja w rozwój i recykling  
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1031 RPLD.02.03.01-10-1362/20 Wzrost konkurencji firmy "DENTAL MENU" AGNIESZKA JUŚKIEWICZ poprzez wprowadzenie nowych usług z 
zakresu medycyny kosmetycznej. 

1032 RPLD.02.03.01-10-1364/20 Wzrost konkurencyjności Primea Sp.z o.o. poprzez inwestycję w branżę rekreacyjną 

1033 RPLD.02.03.01-10-1365/20 Przekwalifikowanie działalności Krzysztof Łuczak - LuKpoL Krzysztof Łuczak szansą na przeciwdziałanie skutkom 
COVID-19 

1034 RPLD.02.03.01-10-1371/20 Inwestycje w środki trwałe dla złagodzenia skutków COVID -19 

1035 RPLD.02.03.01-10-1372/20 SAXONIA W XXI W. 

1036 RPLD.02.03.01-10-1373/20 Inwestycja w środki trwałe drogą do zmiany, której celem jest podwyższenie konkurencyjności Spółki i w 
konsekwencji utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia i utworzenie nowych miejsc pracy 

1037 RPLD.02.03.01-10-1374/20 Utworzenie stanowiska do wytwarzania elewacyjnych detali architektonicznych oraz form do odlewów z 
polistyrenu ekstrudowanego 

1038 RPLD.02.03.01-10-1376/20 Zaradcze działania inwestycyjne wobec skutków pandemii Covid-19 

1039 RPLD.02.03.01-10-1377/20 Inwestycja celem kompleksowego wprowadzenia zmian produktowych, procesowych i organizacyjnych trwale 
poprawiających funkcjonowanie spółki TU KUBA 

1040 RPLD.02.03.01-10-1379/20 eKancelaria – nowoczesne zdalne zarządzanie kancelarią prawną oraz elektroniczna komunikacja z klientami 

1041 RPLD.02.03.01-10-1380/20 Kompleksowe dbanie o urodę w Studiu Urody Frangipani 

1042 RPLD.02.03.01-10-1382/20 NIWELOWANIE SKUTKÓW COVID-19 - INWESTYCJA FIRMY STOMATOLOGIA-PROTETYCY S.C. RENATA 
SOSKA, KATARZYNA PLESIAK  

1043 RPLD.02.03.01-10-1383/20 Przekwalifikowanie działalności FIRMY HANDLOWO USŁUGOWEJ Wiesława Łuczak Jan Łuczak s.c. szansą na 
przezwyciężenie negatywnych skutków COVID-19 

1044 RPLD.02.03.01-10-1384/20 Zniwelowanie negatywnych skutków COVID -19 w działalności Wnioskodawcy z branży gastronomicznej.  
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1045 RPLD.02.03.01-10-1385/20 Inwestycja firmy Fotoaparaciki Sp.j Medyńscy sposobem na ograniczenie skutków COVID-19 

1046 RPLD.02.03.01-10-1386/20 Rozszerzenie usług o nadruki na tkaninach realizowanych poprzez zakup Drukarka do tkanin Brother GTX z 
wyposażeniem 

1047 RPLD.02.03.01-10-1387/20 INNOWACYJNY PRODUKT I TECHNOLOGIA SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

1048 RPLD.02.03.01-10-1388/20 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZANSĄ NA POKONANIE SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19 

1049 RPLD.02.03.01-10-1389/20 Nowatorska metoda utrzymania terenów zielonych wokół autostrad i dróg szybkiego ruchu na terenie 
województwa łódzkiego uwzględniająca problem suszy i zatrzymania wody w gruncie poprzez coroczne 

mulczowanie zieleni niskiej z zastosowaniem koparek o wydłużo 1050 RPLD.02.03.01-10-1392/20 Zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19 

1051 RPLD.02.03.01-10-1393/20 POPRAWA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW BANKU 
W OKRRSIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO. 

1052 RPLD.02.03.01-10-1396/20 Rozszerzenie działalności produkcyjnej o wkładki higieniczne, wraz z zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych 

1053 RPLD.02.03.01-10-1397/20 Wdrożenie nowych usług w dobie epidemii COVID -19 

1054 RPLD.02.03.01-10-1398/20 Podniesienie kompleksowości i komplementarności usług poprzez zakup elektrycznego wózka widłowego 

1055 RPLD.02.03.01-10-1399/20 Uruchomienie alternatywnego źródła przychodów formą działania na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorstwa 
NORBERT-ADR 

1056 RPLD.02.03.01-10-1400/20 Wdrożenie psychologicznego badania kierowców sposobem na dywersyfikację działalności Kompleksowego 
Centrum Psychologicznego 

1057 RPLD.02.03.01-10-1403/20 Bezpieczny gabinet jednowizytowe, kompleksowe leczenie stomatologiczne w dobie pandemii 

1058 RPLD.02.03.01-10-1404/20 INWESTYCJA W ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W CELU WDROŻENIA 
INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII 
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1059 RPLD.02.03.01-10-1405/20 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZANSĄ NA DYWERSYFIKACJĘ JEGO DZIAŁALNOŚCI I 
POKONANIE SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19 

1060 RPLD.02.03.01-10-1415/20 Przeprofilowanie działalności firmy sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy 

1061 RPLD.02.03.01-10-1417/20 BUDOWA KOMPLETNEJ LINII PRODUKCYJNEJ DEDYKOWANEJ DO WYTWARZANIA UKŁADÓW 
ELEKTRONICZNYCH SMT/THT O DUŻEJ PRECYZJI SPOSOBEM NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI 

FIRMY TRONIX I ZŁAGODZENIE SKUTKÓW WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19.  1062 RPLD.02.03.01-10-1419/20 Poprawa konkurencyjności firmy dzięki automatyzacji produkcji 

1063 RPLD.02.03.01-10-1420/20 Dywersyfikacja oferty usługowej MKDent Stomatologia Rodzinna oraz podniesienie standardu obsługi pacjentów 
jako odpowiedź na pandemię COVID-19 

1064 RPLD.02.03.01-10-1421/20 Wsparcie na utrzymanie działalności firmy Zakład Stolarski Mazurowski Mariusz 

1065 RPLD.02.03.01-10-1423/20 Produkty jednorazowe eko dla branży medycznej i gastronomicznej 

1066 RPLD.02.03.01-10-1425/20 Wdrożenie innowacyjnego systemu do automatyzacji procesu realizacji kampanii reklamowych z wykorzystaniem 
Influencerów w odpowiedzi na spadek przychodów przedsiębiorstwa Sample Data wywołany pandemią COVID-

19  1067 RPLD.02.03.01-10-1426/20 Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci systemu dla salonów detailingowych w celu poprawy 
sytuacji przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19 

1068 RPLD.02.03.01-10-1427/20 IMPLEMENTACJA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE NARZĘDZIE DO AUTOMATYZACJI CHATBOTÓW 
POZWALAJĄCYCH NA SZYBSZĄ PRACĘ ORAZ NA PASYWNY DOCHÓD DLA WNIOSKODAWCY, W CELU 

ZAPEWNIENIA PRZETRWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU”  1069 RPLD.02.03.01-10-1428/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci specjalistycznego oprogramowania, w celu poprawy 
sytuacji przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19 

1070 RPLD.02.03.01-10-1429/20 Wzrost konkurencyjności firmy dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego narzędzia w postaci systemu do 
obsługi wydarzeń online w ramach walki z negatywnym oddziaływaniem COVID-19 

1071 RPLD.02.03.01-10-1430/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości w celu poprawy sytuacji 
przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19 

1072 RPLD.02.03.01-10-1431/20 Odpowiedź Przedsiębiorstwa na niekorzystną sytuację gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19 w postaci 
zdywersyfikowania działalności poprzez stworzenie aplikacji do konkursów 
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1073 RPLD.02.03.01-10-1433/20 Opracowanie innowacyjnego systemu komunikacji jako odpowiedź przedsiębiorstwa na negatywne skutki 
epidemii COVID-19 

1074 RPLD.02.03.01-10-1434/20 Wzrost konkurencyjności firmy dzięki stworzeniu systemu wspierającego codzienną pracę Wnioskodawcy w 
ramach walki z negatywnym oddziaływaniem COVID-19 

1075 RPLD.02.03.01-10-1435/20 Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej MyEsti do kompleksowego tworzenia projektów w odpowiedzi na 
spadek przychodów przedsiębiorstwa wywołany pandemią COVID-19. 

1076 RPLD.02.03.01-10-1436/20 Wzrost konkurencyjności firmy dzięki stworzeniu strony internetowej Italo Optica oraz zakupowi specjalistycznych 
urządzeń optycznych w ramach walki z negatywnym oddziaływaniem COVID-19 

1077 RPLD.02.03.01-10-1437/20 Wzrost konkurencyjności firmy dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych narzędzi w ramach walki z 
negatywnym oddziaływaniem COVID-19, tj.Wirtualnej Przymierzalni Okularów, Wirtualnego Lustra oraz Systemu 

Pomiarowego 1078 RPLD.02.03.01-10-1438/20 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do zdalnego głosowania przeznaczonej dla spółek kapitałowych 
,,iVoting Business” w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19. 

1079 RPLD.02.03.01-10-1444/20 Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki inwestycji w branży usług auto SPA. 

1080 RPLD.02.03.01-10-1445/20 Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności w branży cukierniczo-
piekarniczej. 

1081 RPLD.02.03.01-10-1446/20 Dywersyfikacja przedmiotu działalności i rozszerzenie możliwości pozyskania przychodu w firmie 

1082 RPLD.02.03.01-10-1447/20 Nowe przewagi konkurencyjne w przedsiębiorstwie dzięki zaprojektowaniu rozwojowi platformy e-learningowej  w 
czasie kryzysu spowodowanego COVID-19 

1083 RPLD.02.03.01-10-1448/20 Automatyzacja procesów i nowy innowacyjny produkt szansą na rozwój przedsiębiorstwa PMQ Marek Kubiak 

1084 RPLD.02.03.01-10-1449/20 Ucz się nowocześnie! 

1085 RPLD.02.03.01-10-1450/20 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTWA DOTKNIĘTEGO SKUTKAMI COVID-19 W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO 
KONKURENCYJNOŚCI  

1086 RPLD.02.03.01-10-1454/20 Realizacja architektonicznego biura projektowego oparciu o zaawansowane technologie projektowe BIM (Building 
Information Modeling). Wykorzystanie nowoczesnych technologii projektowych oraz know-how w celu 

projektowania zdrowych i energooszczędnych budynkó 
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1087 RPLD.02.03.01-10-1460/20 Zakup specjalistycznej kabiny lakierniczej, myjni bezdotykowej oraz instalacji fotowoltaicznej celem zwiększenia 
konkurencyjności firmy i zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności 

1088 RPLD.02.03.01-10-1461/20 Zmiana profilu działalności z zastosowaniem innowacyjnych metod przetarcia oraz suszenia drewna. 

1089 RPLD.02.03.01-10-1462/20 Dywersyfikacja działalności dzięki zakupowi nawijarki 

 


