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Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi  
konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-075/21 

  

 
 

L.p. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  
w % 

1 RPLD.02.03.01-10-0024/21 
Innowacyjna głowica tnąca zastosowana w pilarkach taśmowych do przerobu surowca drzewnego 

100,00% 

2 RPLD.02.03.01-10-0044/21 
Wdrożenie do dzielności produkcyjnej DOM-WID Dominik Widarski wyników prac B+R, nowego, 

innowacyjnego kombajnu do zbiorów owoców borówki amerykańskiej. 
93,75% 

3 RPLD.02.03.01-10-0031/21 
Wdrożenie technologii barwienia w metrażu dzianiny bawełnianej barwnikami naturalnymi pochodzenia 

roślinnego oraz jej modyfikacji substancjami aktywnymi zamkniętymi w kapsułach nadającymi jej własności 
bioaktywne o charakterze leczniczo –pielęgnacyjnym 

91,67% 

4 RPLD.02.03.01-10-0036/21 
"Wdrożenie innowacji produktowej w firmie Just-Kost będącej rezultatem prac B+R". 

91,67% 

5 RPLD.02.03.01-10-0037/21 
Wdrożenie innowacji produktowej przez spółkę Sannprofi w postaci kremu dla mężczyzn 

89,58% 

6 RPLD.02.03.01-10-0006/21 
Uruchomienie produkcji podzespołów robotów chirurgicznych i nawigacji medycznej w oparciu o innowacyjną 

technologię przepychania na centrach CNC będącą wynikiem własnych prac B+R 
87,50% 

7 RPLD.02.03.01-10-0075/21 
Śluza podawcza wykorzystująca rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii 

87,50% 

8 RPLD.02.03.01-10-0067/21 
Wdrożenie wyników prac B+R w firmie FENIX LAB 

85,42% 

9 RPLD.02.03.01-10-0074/21 
IZZI- innowacyjne produkty źródłem przewagi konkurencyjnej.  

81,25% 



 

 

10 RPLD.02.03.01-10-0045/21 
Rozwój innowacyjnej działalności projektowania przestrzennego firmy Inżynieria Budowlana Aleksandra 

Borkowska - Kowalczyk z wykorzystaniem autonomicznego czworonożnego robota osobistego  
77,08% 

11 RPLD.02.03.01-10-0062/21 
Rozwój firmy Alpaka Technika Studzienna Bartłomiej Sukiennik poprzez wdrożenie wyników prac B+R nad 

technologią produkcji gwintowanych rur studziennych z PVC 
75,00% 

12 RPLD.02.03.01-10-0007/21 
Wzrost konkurencyjności Mabion S.A. poprzez wdrożenie innowacji procesowej. 

72,92% 

13 RPLD.02.03.01-10-0072/21 
Wdrożenie technologii produkcji plastikowych pojemników na mocz oraz kał przeznaczonych do badań 

laboratoryjnych celem zniwelowania negatywnych skutków związanych z epidemią o sprzyjających poprawie 
w procesoe diagnostyki medycznej 

70,83% 

14 RPLD.02.03.01-10-0020/21 
Linia technologiczna do produkcji mikrosfer perlitowych 

68,75% 

15 RPLD.02.03.01-10-0021/21 
ZDROWE DZIECKO – ZROWA STOPA 

66,67% 

16 RPLD.02.03.01-10-0071/21 
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez komercjalizacje wyników własnych prac B+R 

64,58% 

17 RPLD.02.03.01-10-0012/21 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa GLOBSPEED JAROSŁAW ZAJĄC poprzez wdrożenie 
produkcji innowacyjnych opakowań drewnianych o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne o 

właściwościach bakterio- i grzybo- bójczych na bazie wyników prac B+R 
60,42% 

18 RPLD.02.03.01-10-0002/21 
Innowacyjne urządzenia filtrujące wodę wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne 

58,33% 

19 RPLD.02.03.01-10-0063/21 
Wdrożenie nowej innowacyjnej usługi w firmie Skyvan Service 

54,17% 

 
 

 
 


