
  
ul. Moniuszki7/9  

90-101 Łódź tel.  /+48/ 42 230 15 50 

www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl 

 

  

 

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi  
konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-077/21 

 
 

Lp. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  
w % 

1.  RPLD.01.02.02-10-0007/21 
Opracowanie uniwersalnego spoiwa cementowego do produkcji samopoziomujących podkładów podłogowych 

przygotowywanych na bazie niestandaryzowanych kruszyw dostępnych lokalnie 
87,50% 

2.  RPLD.01.02.02-10-0009/21 Nowatorska technologia miksowania i pakowania różnorodnych produktów spożywczych. 85,00% 

3.  RPLD.01.02.02-10-0016/21 
Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji zgodności etykiet cenowych produktów na ekspozycjach sklepowych 

opartego o technologie edge computing oraz automatycznej analizy obrazu w chmurze. 
77,50% 

4.  RPLD.01.02.02-10-0017/21 
Prace badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu innowacyjnej linii technologicznej cięcia wzdłużnego  

i poprzecznego płachty szali z przędzy akrylowej 
63,75% 

5.  RPLD.01.02.02-10-0019/21 Przystawka do nośnika szczudłowego umożliwiająca wielokrotny zbiór owoców borówki wysokiej (amerykańskiej) 81,25% 

6.  RPLD.01.02.02-10-0020/21 Automatyczny System kontroli Jakości produkcji elementów meblarskich w trakcie produkcji - ASJ 58,75% 

7.  RPLD.01.02.02-10-0023/21 Urządzenie rozdzielające i podające opakowania/tacki. 80,00% 

8.  RPLD.01.02.02-10-0026/21 ASM Neuro Data Platform - Platforma do realizacji badań biometrycznych online 67,50% 

9.  RPLD.01.02.02-10-0028/21 Opracowanie systemu symulacji natężeń pól elektromagnetycznych w zgrzewarkach wysokich częstotliwości. 73,75% 



 

 

10.  RPLD.01.02.02-10-0032/21 
Opracowanie panelu metod analitycznych do charakterystyki immunogenności w badaniu klinicznym skierowanym  

do pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów z wykorzystaniem rituximabu jako substancji leczniczej. 
82,50% 

11.  RPLD.01.02.02-10-0033/21 Realizacja prac B+R na potrzeby systemu rozpoznawania obiektów. 68,75% 

12.  RPLD.01.02.02-10-0035/21 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego modelowania zachowań zakupowych klientów 67,50% 

13.  RPLD.01.02.02-10-0038/21 
Innowacja na skalę światową w postaci platformy sprzętowej do magazynowania dużych zbiorów danych  

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz energooszczędności 
72,50% 

14.  RPLD.01.02.02-10-0039/21 
Udoskonalenie autorskiego systemu wykrywania wycieków w budynkach dzięki opracowaniu ulepszonego protokołu 

radiowego oraz czujki punktowej zalania 
90,00% 

15.  RPLD.01.02.02-10-0043/21 Opracowanie inteligentnego narzędzia do szacowania wartości nieruchomości biurowych REDD AI 76,25% 

16.  RPLD.01.02.02-10-0044/21 Opracowanie technologii nanoszenia innowacyjnych powłok funkcjonalnych 76,25% 

17.  RPLD.01.02.02-10-0047/21 Opracowanie tekstronicznej maty higienicznej z systemem aktywnej redukcji mikrobiologicznej oraz funkcją grzewczą 75,00% 

18.  RPLD.01.02.02-10-0050/21 „Realizacja projektu badawczo-rozwojowego celem opracowania innowacyjnych rozwiązań w branży chemii budowlanej” 91,25% 

19.  RPLD.01.02.02-10-0051/21 
Realizacja prac B+R celem opracowania innowacyjnych rozwiązań produktowych dedykowanych profesjonalnemu 

ogrodnictwu szklarniowemu 
73,75% 

20.  RPLD.01.02.02-10-0052/21 
Wysokowydajne i w pełni zautomatyzowane urządzenie do termicznego zamykania opakowań z owocami jagodowymi 

dla obrotu detalicznego 
80,00% 

21.  RPLD.01.02.02-10-0053/21 
Opracowanie zaawansowanego systemu do analizy obrazu na potrzeby oceny struktury demograficznej i zachowań 

konsumentów w punktach sprzedaży 
78,75% 

22.  RPLD.01.02.02-10-0064/21 Opracowanie platformy do oceny jakości gruntów rolnych z wykorzystaniem teledetekcji 73,75% 

23.  RPLD.01.02.02-10-0066/21 
Opracowanie innowacyjnej technologii malowania proszkowego pozwalającej na uzyskanie powłoki o właściwościach 

konwersyjnych 
82,50% 

24.  RPLD.01.02.02-10-0068/21 Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania pożarom dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych 91,25% 



 

 

25.  RPLD.01.02.02-10-0069/21 Opracowanie nowej linii dań "ready to eat" o wysokiej jakości prozdrowotnej 87,50% 

26.  RPLD.01.02.02-10-0070/21 
Przeprowadzenie prac B+R nad koncepcją innowacyjnych nawozów wapniowych na bazie mączki węglanowo-ilastej  

z komponentami mineralnymi i organicznymi 
85,00% 

27.  RPLD.01.02.02-10-0072/21 
System kondycjonowania jakości energii elektrycznej o mocy 100 kVA i 250 kVA dla sieci dystrybucyjnych niskiego 

napięcia 
53,75% 

28.  RPLD.01.02.02-10-0078/21 Opracowanie języka programowania o unikalnej ekspresywności siły wyrazu wraz z oprogramowaniem kompilującym 72,50% 

29.  RPLD.01.02.02-10-0080/21 
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem autonomicznego wielo-źródłowego 

środowiska opartego o sztuczną inteligencję wspierającego zarządzanie zasobami parkingowymi i komunikacyjnymi  
w obszarach miejskich 

75,00% 

 
  

 
 

 
 


