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

konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-077/21 
 

L.p. 
Numer wniosku o 
dofinansowanie 

Tytuł projektu 

1.  RPLD.01.02.02-10-0001/21 
Opracowanie, badania i realizacja wybranych wielkości styczników prądu stałego o nowych cechach i parametrach 

technicznych, przeznaczonych głównie dla pojazdów trakcyjnych. 

2.  RPLD.01.02.02-10-0003/21 Prace badawczo-rozwojowe nad budową inteligentnego czujnika wyposażonego w sztuczną inteligencję 

3.  RPLD.01.02.02-10-0004/21 „Prace badawczo – rozwojowe nad system automatyzacji pomiarów medycznych” 

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

przygotowywanych na bazie niestandaryzowanych kruszyw dostępnych lokalnie 

5.  RPLD.01.02.02-10-0009/21 Nowatorska technologia miksowania i pakowania różnorodnych produktów spożywczych. 

6.  RPLD.01.02.02-10-0014/21 
Stworzenie pierwszego sklepu autonomicznego z wirtualną przymierzalnią sprzedającego odzież, pracującego 24 godziny 

na dobę (w skrócie SA). 

7.  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. 

8.  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 

9.  RPLD.01.02.02-10-0018/21 
Opracowanie platformy rehabilitacyjnej o podwyższonej biobójczości służącej realizacji zdalnych programów treningowych 

dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się 

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



 

 
   

11.  RPLD.01.02.02-10-0020/21 Automatyczny System kontroli Jakości produkcji elementów meblarskich w trakcie produkcji - ASJ 

12.  RPLD.01.02.02-10-0021/21 R-Fil3D - Recykling odpadów tworzyw sztucznych na funkcjonalne filamenty do druku 3D 

13.  RPLD.01.02.02-10-0022/21 
Opracowanie hybrydowego systemu pomiarowego PRMS (Professional Robotic Measurement System) wykorzystującego 

zrobotyzowaną celę pomiarową zapewniającą znaczące podniesienie wydajności oraz precyzji pomiarów 

14.  RPLD.01.02.02-10-0023/21 Urządzenie rozdzielające i podające opakowania/tacki. 

15.  RPLD.01.02.02-10-0024/21 Badania nad Mobilnym Centrum Obliczeń - MBO 

16.  RPLD.01.02.02-10-0025/21 
xAudit (XPLUS Audit) – innowacyjny system informatyczny do prowadzenia zautomaty-zowanych audytów przedsiębiorstw z 

wykorzystaniem algorytmów AI 

17.  RPLD.01.02.02-10-0026/21 ASM Neuro Data Platform - Platforma do realizacji badań biometrycznych online 

18.  RPLD.01.02.02-10-0027/21 Innowacyjna technologia produkcji systemów ogrodzeniowych 

19.  RPLD.01.02.02-10-0028/21 Opracowanie systemu symulacji natężeń pól elektromagnetycznych w zgrzewarkach wysokich częstotliwości. 

20.  RPLD.01.02.02-10-0029/21 
Rodzina innowacyjnych maszyn rolniczych umożliwiających uprawę roli, nawożenie, siew, pielęgnację mechaniczną i 

ochronę roślin 

21.  RPLD.01.02.02-10-0030/21 
Indywidualnie dopasowany stabilizator stawu kolanowego wraz z funkcją telerehabilitacji dla osób ze stałą lub czasową 

niepełnosprawnością 

22.  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.  

23.  RPLD.01.02.02-10-0033/21 Realizacja prac B+R na potrzeby systemu rozpoznawania obiektów. 

24.  RPLD.01.02.02-10-0034/21 
Opracowanie zautomatyzowanego procesu do pozyskania najwyższej jakości białka zwierzęcego z recyklingu i biokonwersji 

odpadów organicznych zbudowanego na mobilnej platformie demonstracyjnej 

25.  RPLD.01.02.02-10-0035/21 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego modelowania zachowań zakupowych klientów 

26.  RPLD.01.02.02-10-0036/21 
Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali globalnej technologii produkcji 

wysokofunkcjonalnych produktów białkowych na bazie soi nie-GMO. 



 

 
   

27.  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 

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

radiowego oraz czujki punktowej zalania 

29.  RPLD.01.02.02-10-0043/21 Opracowanie inteligentnego narzędzia do szacowania wartości nieruchomości biurowych REDD AI 

30.  RPLD.01.02.02-10-0044/21 Opracowanie technologii nanoszenia innowacyjnych powłok funkcjonalnych 

31.  RPLD.01.02.02-10-0045/21 
SMART ENERGY PROCESSOR - KOMPUTER PRZEMYSŁOWY DO ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ I 

BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH I KRAJOWYCH SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH 

32.  RPLD.01.02.02-10-0047/21 Opracowanie tekstronicznej maty higienicznej z systemem aktywnej redukcji mikrobiologicznej oraz funkcją grzewczą 

33.  RPLD.01.02.02-10-0048/21 Opracowanie profesjonalnych kosmoceutyków do pielęgnacji skór problematycznych 

34.  RPLD.01.02.02-10-0049/21 
Biodegradowalna/kompostowalna ściereczka tekstylna o właściwościach antybakteryjnych i/lub antywirusowych – 

wprowadzenie nowego produktu do oferty firmy Biomatex Produkcja 

35.  RPLD.01.02.02-10-0050/21 „Realizacja projektu badawczo-rozwojowego celem opracowania innowacyjnych rozwiązań w branży chemii budowlanej” 

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

ogrodnictwu szklarniowemu 

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

obrotu detalicznego 

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

konsumentów w punktach sprzedaży 

39.  RPLD.01.02.02-10-0055/21 Opracowanie opatrunku z kolagenu rybiego wspomagających leczenie trudno gojących się ran wokół stomii 

40.  RPLD.01.02.02-10-0056/21 OPRACOWANIE PROTOTYPU URZĄDZENIA DO ODSALANIA I UZDATNIANIA WODY 



 

 
   

41.  RPLD.01.02.02-10-0057/21 Opracowanie systemu doświetlania szklarniowej uprawy ogórka, wyposażonego w układ odzyskiwania ciepła odpadowego 

42.  RPLD.01.02.02-10-0058/21 SIST: Spersonalizowany inteligentny system teleopieki 

43.  RPLD.01.02.02-10-0059/21 
Wykorzystanie środków pochodzenia naturalnego wzbogaconych mikrobiologicznie do eliminacji zjawiska zmęczenia gleby 

w sadach i szkółkach 

44.  RPLD.01.02.02-10-0060/21 Opracowanie innowacyjnego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem opartego na grze komputerowej 

45.  RPLD.01.02.02-10-0061/21 
Opracowanie systemu umożliwiającego wykonywanie w sposób zautomatyzowany procesu odnowienia lasów oraz 

zalesiania terenów trudnodostępnych i zdegradowanych 

46.  RPLD.01.02.02-10-0062/21 Opracowanie linii kosmetyków dermo-ochronnych bazującej na technologii liposomów 

47.  RPLD.01.02.02-10-0063/21 
Opracowanie metodologii wyceny wartości wizerunkowej osób z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji do 

estymacji potencjału marketingowego celebrytów oraz optymalizacji ich doboru pod kątem profilowanej marki. 

48.  RPLD.01.02.02-10-0064/21 Opracowanie platformy do oceny jakości gruntów rolnych z wykorzystaniem teledetekcji 

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

konwersyjnych 

50.  RPLD.01.02.02-10-0067/21 Opracowanie innowacyjnego rozwiązania IT, wykorzystującego zaawansowane narzędzia psychocybernetyczne 

51.  RPLD.01.02.02-10-0068/21 Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania pożarom dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

52.  RPLD.01.02.02-10-0069/21 Opracowanie nowej linii dań "ready to eat" o wysokiej jakości prozdrowotnej 

53.  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 

54.  RPLD.01.02.02-10-0071/21 Opracowanie nowoczesnych i ekonomicznych metod wykorzystania telemetrii w rolnictwie „AGROTELE” 

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



 

 
   

56.  RPLD.01.02.02-10-0076/21 
”MediPlanner II - udoskonalenie i rozbudowa platformy wspierającej pracę lekarzy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób 

nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych z wykorzystaniem algorytmu predykcyjnego do generowania diagnozy, 
planu leczenia oraz monitorowania stanu pacjenta” 

57.  RPLD.01.02.02-10-0077/21 
Przeprowadzenie prac B+R dla potrzeb opracowania zautomatyzowanego systemu LEX TRACKER AID wykorzystującego 

algorytmy sztucznej inteligencji do analizy dokumentów na podstawie ich zawartości w celu zautomatyzowania analiz 
prawnych. 

58.  RPLD.01.02.02-10-0078/21 Opracowanie języka programowania o unikalnej ekspresywności siły wyrazu wraz z oprogramowaniem kompilującym 

59.  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 

60.  RPLD.01.02.02-10-0081/21 
Opracowanie nowych metod analizy i pomiaru efektów działań content marketingowych w Internecie z wykorzystaniem 

mechanizmów profilowania.  

 
 


