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

konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-075/21 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.03.01-10-0001/21 System redukcji wykluczenia w Polsce  

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

informatyczne 

3 RPLD.02.03.01-10-0003/21 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań z warstwą antybakteryjną i 

antywirusową. 

4 RPLD.02.03.01-10-0004/21 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI GAMON TRUCKS DZIĘKI WDROŻENIU ULTRA LEKKIEJ 
PRZYCZEPY SAMONOŚNEJ DO TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI Z ZASTOSOWANIEM 

MALOWANIA WNĘTRZA ZBIORNIKA POWIERZCHNIĄ CERAMICZNĄ 

5 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 

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

7 RPLD.02.03.01-10-0008/21 
Uruchomienie nowych usług poprzez wdrożenie innowacyjnego mobilnego 

wielofunkcyjnego zestawu urządzeń do realizacji kompleksowych usług budowlanych 

8 RPLD.02.03.01-10-0009/21 
Wzrost konkurencyjności firmy przez wdrożenie innowacyjnej oferty w zakresie organizacji 

szkoleń Amp Futbolowych. 

9 RPLD.02.03.01-10-0011/21 
Dywersyfikacja produkcji o nowe produkty ekologiczne / systemy dla myjni 

samochodowych oparte o technologie odwróconej osmozy/ 

10 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 



 

 
   

11 RPLD.02.03.01-10-0013/21 

WDROŻENIE INNOWACJI TECHNOLOGII DOKÓW ZAŁADUNKOWYCH CIEPŁYCH DLA 
PRODUKCJI ENGOB I SZKLIW CERAMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SATURN LIS 

CERAMIKA 

12 RPLD.02.03.01-10-0014/21 

Stworzenie w pełni zautomatyzowanego magazynu przyjęć i wydań towarów firmy 
Univertel Sp. z o.o. S.k. w tym wyposażenie magazynu w urządzenia i system informatyczny 

zapewniające automatyzację procesów logistycznych w magazynie 

13 RPLD.02.03.01-10-0015/21 Włączenie wyników własnych b+r do oferty przedsiębiorstwa 

14 RPLD.02.03.01-10-0016/21 
Wdrożenie badań nad opracowaniem nowych wielowarstwowych opakowań elastycznych 

z zadrukiem wypukłym o właściwościach bakteriostatycznych. 

15 RPLD.02.03.01-10-0018/21 
Mobilny aparat rtg z izocentrycznym ramieniem C, obrazowaniem 3D i ruchami 

silnikowymi niewątpliwą innowacją w województwie łódzkim. 

16 RPLD.02.03.01-10-0019/21 Innowacyjne i ekologiczne przechowywanie owoców i warzyw 

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

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

19 RPLD.02.03.01-10-0022/21 
"Inwestycja w nowoczesne technologie multimedialne - stacjonarne i przenośne studio 
video do transmisji na żywo z  8 kamer wraz z wykorzystaniem drona do transmisji live" 

20 RPLD.02.03.01-10-0023/21 Dywersyfikacja profilu działalności firmy – wprowadzenie usługi – myjni bezdotykowej  

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

drzewnego 

22 RPLD.02.03.01-10-0026/21 

Bezpieczna obudowa do telefonów z panelem dotykowym do użytku ze środkami ochrony 
bezpośredniej w środowisku szkodliwym - zakaźnym wraz ze specjalistyczną aplikacją 

mobilną.  

23 RPLD.02.03.01-10-0027/21 Wprowadzenie na rynek nowej tkaniny trudnopalnej typu interliner 

24 RPLD.02.03.01-10-0029/21 Innowacja post-produkcji filmowej w firmie NAVICULA.M  

25 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 

26 RPLD.02.03.01-10-0033/21 
Wdrożenie innowacji produktowej ułatwiające domowe przetwarzanie i konserwowanie 

owoców i warzyw 

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

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



 

 
   

29 RPLD.02.03.01-10-0038/21 
Wzrost konkurencyjności firmy handlowej AW LIDER Andrzej Wolny poprzez wdrożenie 

innowacyjnego procesu logistycznego 

30 RPLD.02.03.01-10-0041/21 
„ Ekoinnowacyjne urządzenia do dezynfekcji i mycia samochodów przyjaznym 

rozwiązaniem dla środowiska naturalnego ” 

31 RPLD.02.03.01-10-0043/21 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji progowanych taśm przenośnikowych 

metodą zespolenia termicznego 

32 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. 

33 RPLD.02.03.01-10-0045/21 

Rozwój innowacyjnej działalności projektowania przestrzennego firmy Inżynieria 
Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk z wykorzystaniem autonomicznego 

czworonożnego robota osobistego  

34 RPLD.02.03.01-10-0048/21 
Wdrożenie ekoinnowacyjnych usług budowlanych z zastosowaniem nowoczesnej kruszarki 

szczękowej wraz z osprzętem. 

35 RPLD.02.03.01-10-0049/21 
Wdrożenie ekoinnowacyjnych usług z zastosowaniem nowoczesnych maszyn 

budowlanych.  

36 RPLD.02.03.01-10-0052/21 Innowacyjny w podologii Laser do usuwania grzybic paznokci 

37 RPLD.02.03.01-10-0053/21 
Wdrożenie wyników prac B+R szansą na rozwój przedsiębiorstwa Cutlery Solutions Michał 

Brzeski 

38 RPLD.02.03.01-10-0054/21 INNOWACJE W  MŚP 

39 RPLD.02.03.01-10-0056/21 
Wdrożenie innowacyjnych metod rehabilitacji chorych po przebytym covid 19 w zakresie 

układu oddechowego i nerwowo- mięśniowego. 

40 RPLD.02.03.01-10-0057/21 Wdrożenie innowacyjnych terapii medycznych.  

41 RPLD.02.03.01-10-0058/21 
„Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikacje usług i wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań” 

42 RPLD.02.03.01-10-0059/21 Elektryczny longboard - urządzenie transportu osobistego. 

43 RPLD.02.03.01-10-0060/21 

Z NOWOCZESNOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ - INNOWACYJNA MASZYNA TARTACZNA  DO 
SZTAPLOWANIA I OBCINANIA DESEK –ZAMIANA CIĘŻKIEJ I NIEBEZPIECZNEJ PRACY 

CZŁOWIEKA PRZEZ INNOWACYJNĄ MASZYNĘ. 

44 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 

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



 

 
   

46 RPLD.02.03.01-10-0064/21 
Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie PPHU "MONEX" DOROTA 

SIBIŃSKA szansą na wzrost konkurencyjności firmy  

47 RPLD.02.03.01-10-0065/21 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy P.W. "EKO-SYSTEM" ŁUKASZ MADEJ 

poprzez wdrożenie innowacji technologicznej w procesie produkcyjnym 

48 RPLD.02.03.01-10-0066/21 
Rozwój działalności firmy DRUM s.c. poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej i 

zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych 

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

50 RPLD.02.03.01-10-0068/21 

Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R 
poprzez stworzenie innowacji produktowej w postaci linii technologicznej do higienicznego 

wytwarzania płynnych i półpłynnych wyrobów dedykowanej dla przemysłu rolno-
spożywczego oraz chemicznego.  

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

52 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 

53 RPLD.02.03.01-10-0073/21 „Ortho Sport Clinic Innowacje” 

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

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

 
 


