
  
ul. Moniuszki7/9 tel.  /+42/ 230 15 50 

90-101 Łódź fax  /+42/ 230 15 51 

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

 

  

 
 

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami oceny formalnej 

 

 

Lp. 
Numer wniosku 

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.02.03.01-10-0359/16 Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu prozdrowotnego 

2 RPLD.02.03.01-10-0360/16 Informatyka i telekomunikacja dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg 

3 RPLD.02.03.01-10-0361/16 Inwestycje w innowacje w spółce "OPTOMER" 

4 RPLD.02.03.01-10-0362/16 
Technologia zastosowania kompozytu z włókna szklanego w modelowaniu skomplikowanych struktur 

pojazdów 

5 RPLD.02.03.01-10-0363/16 
Wdrożenie innowacyjnej kompleksowej metody diagnostycznej oraz terapii u chorych z zaburzeniami 

dolnego odcinka przewodu pokarmowego 

6 RPLD.02.03.01-10-0364/16 Wdrożenie innowacji w firmie All Tuning Technology 

7 RPLD.02.03.01-10-0365/16 
Wdrożenie wyników prac B+R celem wytwarzania cyfrowo drukowanych kompozytowych materiałów 

tekstylnych o właściwościach barierowych UV i antyelektrostatycznych 

8 RPLD.02.03.01-10-0366/16 
Dywersyfikacja działalności Tervent  Andrzej Śliwczyński dzięki wdrożeniu do oferty nowych usług opartych 

na innowacyjnych metodach wykorzystujących naturalne częstotliwości rezonansowe oraz działanie 
dwutlenku węgla 

9 RPLD.02.03.01-10-0367/16 
Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji bandaży elastycznych oraz adhezyjnych bandaży 

sportowych na bazie włókna antybakteryjnego będącej wynikiem badań własnych Przedsiębiorstwa Dalpex 

10 RPLD.02.03.01-10-0368/16 Zwiększenie oferty przedsiębiorstwa Higienix poprzez inwestycje w nowe technologie 



 

 

11 RPLD.02.03.01-10-0369/16 
Wdrożenie poprzez Gel-Matic Polska technologii termoformingu z klejeniem rdzeni biobase w technologii 3D 

do produkcji elementów kompozytowych 

12 RPLD.02.03.01-10-0371/16 Automatyzacja procesu produkcyjnego dla poprawy konkurencyjności 

13 RPLD.02.03.01-10-0373/16 
Wdrożenie własnych wyników badań z użyciem nanotechnologii w wypełnianiu polimerów używanych do 

produkcji opakowań o właściwościach barierowych 

14 RPLD.02.03.01-10-0374/16 
Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących silikonu do nakładania na koronki elastyczne oraz 

opaski elastyczne z wrobionymi wzorami dla dzieci i młodzieży 

15 RPLD.02.03.01-10-0376/16 Budowa hali i zakup urządzeń obróbczych przez producenta systemów transportu wewnętrznego 

16 RPLD.02.03.01-10-0377/16 
Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy SENSILAB poprzez rozpoczęcie produkcji otoczek o nowych 

właściwościach funkcjonalnych do tabletek 

17 RPLD.02.03.01-10-0378/16 Wdrożenie do produkcji nowej generacji elementów infrastruktury drogowej wg normy PN-EN 124-6:2015-07 

18 RPLD.02.03.01-10-0379/16 
Produkcja elementów budowlanych i meblowych wyposażonych w powłokę ochronną z wykorzystaniem 

nanotechnologii 

19 RPLD.02.03.01-10-0380/16 
Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach 

żaglowych, motorowych oraz jachtach 

20 RPLD.02.03.01-10-0382/16 Wdrożenie innowacyjnych produktów przeznaczonych do nowych modeli samochodu FORD 

21 RPLD.02.03.01-10-0383/16 Uruchamianie produkcji innowacyjnego doświetlenia strukturalnego dachów i ścian 

22 RPLD.02.03.01-10-0384/16 
Wzrost konkurencyjności firmy SANTER HYGIENIC poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej 

w postaci platformy handlowej „Polska Higiena” 

23 RPLD.02.03.01-10-0385/16 
Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci skarpetek z bezuciskowym szwem oraz innowacyjnego 

procesu ich wytwarzania w przedsiębiorstwie BORNPOL s.c. H. A. Boryna 

24 RPLD.02.03.01-10-0389/16 Dywersyfikacja usług zakładu poprzez wdrożenie prac B+R i rozszerzenie oferty o nowe usługi 

25 RPLD.02.03.01-10-0393/16 Fritz Exchanger - regionalna sieć urządzeń oferujących innowacyjną usługę automatycznej wymiany walut 



 

 

26 RPLD.02.03.01-10-0395/16 
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych oraz niedowidzących poprzez uruchomienie  

w MEDIA DISTRIBUTION produkcji etykiet z nadrukiem w alfabecie Braille’a 

27 RPLD.02.03.01-10-0396/16 
Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego ZPH CHEM – PAK poprzez wprowadzenie na 

rynek cienkościennych opakowań dla przemysłów: farmaceutycznego, kosmetycznego i rolno-spożywczego 

28 RPLD.02.03.01-10-0397/16 
Uruchomienie w A. D. TECH s.c. linii produkcyjnej do wytwarzania innowacyjnego oprzyrządowania 

medycznego 

29 RPLD.02.03.01-10-0398/16 
Uruchomienie przez przedsiębiorstwo KBM produkcji kleju do okładzin ściennych poprzez wdrożenie 

innowacyjnej technologii produkcji 

30 RPLD.02.03.01-10-0399/16 
Modernizacja firmy ARSA poprzez elastyczność i wydajność z zakresu wprowadzenia nowoczesnych 

technologii procesowych i usługowych na rynku poligrafii cyfrowej 

31 RPLD.02.03.01-10-0400/16 Wdrożenie przez JAGAR s.c. własnych wyników prac B+R gwarancją wprowadzenia nowego produktu 

32 RPLD.02.03.01-10-0402/16 Stworzenie sieci nowoczesnego vendingu na terenie Województwa Łódzkiego 

33 RPLD.02.03.01-10-0405/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii bezdotykowej produkcji wafli 

34 RPLD.02.03.01-10-0406/16 Boxmat Inteligo 

35 RPLD.02.03.01-10-0408/16 Wdrożenie innowacji technologicznych w procesie druku offsetowego 

36 RPLD.02.03.01-10-0409/16 Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w firmie „Piekarnictwo-Cukiernictwo Wielgomłyny” 

37 RPLD.02.03.01-10-0411/16 Wykorzystanie wyników własnych B+R dla zwiększenia wydajności infrastruktury OZE 

38 RPLD.02.03.01-10-0412/16 Wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych dla poszerzenia oferty spółki o grupę nanoproduktów 

39 RPLD.02.03.01-10-0413/16 Innowacyjne produkty w branży opakowań 

40 RPLD.02.03.01-10-0414/16 Wdrożenie wyników własnych prac do produkcji seryjnej 



 

 

41 RPLD.02.03.01-10-0415/16 
Rozbudowa parku maszynowego firmy Big Sport w celu wdrożenia innowacyjnych procesów produkcji 

ekologicznych, spersonalizowanych innowacyjnych produktów odzieżowych o wysokiej wartości dodanej 

42 RPLD.02.03.01-10-0416/16 
Wdrożenie nowatorskiej technologii ciągłego cięcia w obróbce skrawaniem oraz precyzji montażu detali 

wielkogabarytowych 

43 RPLD.02.03.01-10-0418/16 
Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa GRAFARTI  Spółka Cywilna Rafał Matczak Andrzej 

Gawrych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji książek w oprawie złożonej z okładką twardą 
wyposażoną w powłokę hydrofobową odporną na zabrudzenia 

44 RPLD.02.03.01-10-0420/16 
Wdrożenie nowych usług wykończalniczych opartych na własnej technologii bioaktywnej ekoinnowacyjnej 

funkcjonalizacji materiałów włókienniczych 

45 RPLD.02.03.01-10-0421/16 Wdrożenie wyników własnych prac B+R celem rozpoczęcia produkcji koszów zasypowych nowej generacji 

46 RPLD.02.03.01-10-0422/16 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych przez przedsiębiorstwo branży 

meblarskiej w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych 

47 RPLD.02.03.01-10-0423/16 
Innowacyjność produktowa firmy iWo-Plast P.P.H.U. Iwona Olejnik poprzez wdrożenie opatentowanego 

wynalazku do seryjnej produkcji przy zastosowaniu innowacyjnych i enegrooszczędnych maszyn 

48 RPLD.02.03.01-10-0424/16 
Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania nisko smarowalnych sworzni do zastosowań w maszynach  

i urządzeniach budowlanych 

49 RPLD.02.03.01-10-0425/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozojowych w postaci innowacyjnej technologii produkcji szkła 

hartowanego i laminowanego 

50 RPLD.02.03.01-10-0426/16 Wdrożenie autorskiej technologii barwienia typu ombre wyrobów pończoszniczych 

51 RPLD.02.03.01-10-0427/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie płyt meblowych o miejscowych właściwościach 

antybakteryjnych 

52 RPLD.02.03.01-10-0428/16 
Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej technologii montażu elementów na dużych 

wysokościach 

53 RPLD.02.03.01-10-0429/16 Stworzenie innowacyjnych wysoko barwiących koncentratów polimerowych do tworzyw sztucznych 

54 RPLD.02.03.01-10-0430/16 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup 

maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek 



 

 

55 RPLD.02.03.01-10-0431/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych w celu produkcji kompozytowych czapek rekreacyjno - 

sportowych w firmie ACER 

56 RPLD.02.03.01-10-0432/16 Innowacyjna mieszanka mineralno-asfaltowa o wysokim module sztywności z zastosowaniem dodatków 

57 RPLD.02.03.01-10-0433/16 
Świadczenie usług stomatologicznych opartych o diagnozę tomografii komputerowej z opatentowaną 

technologię wielu sensorów 

58 RPLD.02.03.01-10-0436/16 Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce stomatologicznej 

59 RPLD.02.03.01-10-0440/16 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych 

oraz rozbudowę laboratorium optycznego 

60 RPLD.02.03.01-10-0441/16 
Wdrożenie innowacyjności produktowej akcesoriów łazienkowych do produkcji w firmie ANDEX Pawłowscy 

Spółka Jawna 

61 RPLD.02.03.01-10-0443/16 
Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system 

bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów” 

62 RPLD.02.03.01-10-0444/16 
Wdrożenie w firmie Madam innowacyjnych technologii wytwarzania wyrobów pończoszniczych o nowych 

właściwościach termoregulacyjnych i antybakteryjnych 

63 RPLD.02.03.01-10-0445/16 
Wprowadzenie na rynek przez firmę Marand nowego produktu – poliestrowej dzianiny osnowowej  

o wysokich parametrach rzepoczepliwości 

64 RPLD.02.03.01-10-0446/16 

Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych  
i częściowo zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia 

innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu 
Solver 

65 RPLD.02.03.01-10-0447/16 
Wdrożenie personalizacji produktu w oparciu o interaktywny wywiad z klientem oraz zaawansowane procesy 

produkcji, uwzględniające optymalizację, wsparte ICT, będące efektem własnych prac B+R Lugano s.c.  
w Gałkowie Małym 

66 RPLD.02.03.01-10-0448/16 Zastosowanie tkanin ekranujących pole elektromagnetyczne w garniturach męskich 

67 RPLD.02.03.01-10-0449/16 
Wdrożenie do produkcji detektorowego ubrania roboczego z możliwością bezdotykowego wykrywania 

przewodów pod napięciem 

68 RPLD.02.03.01-10-0451/16 Uruchomienie produkcji skarpet ortopedycznych wspomagających leczenie haluksów i ostrogi piętowej 



 

 

69 RPLD.02.03.01-10-0452/16 
Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę  wyników prac B+R kluczem do 

wprowadzenia nowego produktu na rynek międzynarodowy 

70 RPLD.02.03.01-10-0453/16 
Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę wyników prac B+R kluczem do 

wprowadzenia nowego produktu na rynek międzynarodowy 

71 RPLD.02.03.01-10-0454/16 
Wprowadzenie do produkcji nowych akcesorii do bram podwieszanych w zrobotyzowanym cyberfizycznym 

środowisku produkcji wg modelu przemysł 4.0 

72 RPLD.02.03.01-10-0455/16 
Kompleksowa i spersonalizowana obsługa klientów instytucjonalnych w zakresie projektowania, wykonania  

i regularnej konserwacji odzieży korporacyjnej (służbowej) w oparciu o zautomatyzowany system logistyczno 
- produkcyjny 

73 RPLD.02.03.01-10-0456/16 Wdrożenie technologii produkcji stalowo-betonowych zespolonych elementów konstrukcyjnych 

74 RPLD.02.03.01-10-0457/16 
Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie Reganta 

Szlascy Sp. J. 

75 RPLD.02.03.01-10-0458/16 Wdrożenie nowych produktów jako rezultat własnych prac B+R 

76 RPLD.02.03.01-10-0459/16 
Wdrożenie innowacyjnych usług dedykowanych tekstyliom medycznym i ochronnym szczególnego 

przeznaczenia 

77 RPLD.02.03.01-10-0460/16 
Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii produkcji styropianu celem wzrostu konkurencyjności 

Thermica Sp. z o.o. 

78 RPLD.02.03.01-10-0462/16 
Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zintegrowanej technologii precyzyjnego wykonywania odbudów 
protetycznych wraz z ubytkową metodą produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych 

nowej generacji 

79 RPLD.02.03.01-10-0463/16 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozowjowych do produkcji innowacyjnych szyb ognioodpornych 

80 RPLD.02.03.01-10-0464/16 Wdrożenie wyników prac B+R szansą na rozwój przedsiębiorstwa Kuchinox Polska Sp. z o.o. S. k. 

81 RPLD.02.03.01-10-0465/16 
Wdrożenie nowych i ulepszonych produktów/usług oraz procesów zarządzania projektami w firmie Active.pl 
poprzez zastosowanie unikatowego zintegrowanego dedykowanego systemu informatycznego ERP/CRM. 

82 RPLD.02.03.01-10-0466/16 Wdrożenie technologii produkcji czujników drukowanych dla przemysłu budowlanego 



 

 

83 RPLD.02.03.01-10-0467/16 
Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem estrów 

etylowych Omega 3,6 w kosmetyce. 

84 RPLD.02.03.01-10-0474/16 
Komercjalizacja innowacyjnego dyspensera o specjalnych właściwościach biobójczych źródłem przewagi 

konkurencyjnej w branży instalacji budowlanych 

85 RPLD.02.03.01-10-0477/16 Panelowy system ogrodzeniowy "easy-fence" 

86 RPLD.02.03.01-10-0480/16 
Rozszerzenie oferty firmy BROWIN o innowacyjny produkt eko balon z korkiem z zatyczką, dzięki wdrożeniu 

wyników prac B + R 

87 RPLD.02.03.01-10-0482/16 
Wprowadzenie na rynek nowych w skali świata preparatów z zakresu chemii gospodarczej, będących 

wynikiem prac B + R, poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w firmie Madonis 

88 RPLD.02.03.01-10-0483/16 Wdrożenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów z branży meblarskiej w firmie Kloneks 

89 RPLD.02.03.01-10-0484/16 
Wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów poprzez wdrożenie wyników prac 

badawczo - rozwojowych wraz z innowacyjnym systemem prasowania tkanin w całym ciągu linii 
technologicznej 

90 RPLD.02.03.01-10-0486/16 
Wdrożenie produkcji funkcjonalnych opakowań do warzyw i kwiatów chroniących jakość, przedłużających 

trwałość produktów żywnościowych i zwiększających bezpieczeństwo żywnościowe 

91 RPLD.02.03.01-10-0487/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii zgrzewania kształtowego w procesie produkcji stolarki okiennej  

i drzwiowej z PCV szansą na rozwój Z.P.H.U. MATUSIAK 

92 RPLD.02.03.01-10-0489/16 
Zakup szytej na miarę maszyny CNC produkującej formatki technologiczne w celu usprawnienia procesu 

produkcyjnego w Spółce Frontica 

93 RPLD.02.03.01-10-0491/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji progowanych taśm przenośnikowych metodą zespolenia 

termicznego 

94 RPLD.02.03.01-10-0492/16 
Wdrożenie innowacyjnych elementów systemów meblowych i stolarki budowlanej o właściwościach 

hydrofobowych i bakteriostatycznych 

95 RPLD.02.03.01-10-0493/16 
Wdrożenie do produkcji inteligentnej wszywki tekstylnej do monitoringu, wsparcia, oceny oraz poprawy 

procesu produkcyjnego w automatycznych systemach produkcyjnych w celu automatyzacji i optymalizacji 
procesów produkcji wyrobów tekstylnych 

96 RPLD.02.03.01-10-0494/16 
Wdrożenie innowacyjnych indeksów implantologicznych z tytanu w pracowni techniki dentystycznej 

Almadent 



 

 

97 RPLD.02.03.01-10-0495/16 
Wdrożenie do produkcji Mirafo innowacyjnej technologii wytwarzania dzianin oraz nowych produktów 

wpisujących się w  strategię  rozwoju firmy 

98 RPLD.02.03.01-10-0497/16 
Strategiczne inwestycje w przedsiębiorstwie lidera branży utylizacji odpadów niebezpiecznych "ECO-ABC" 

Sp. z o.o. 

99 RPLD.02.03.01-10-0500/16 Zakup innowacyjnego Drutowego Centrum Elektroerozyjnego 

100 RPLD.02.03.01-10-0502/16 Nowatorska oferta na bazie innowacyjnej struktury tkanej bambusowo-wełnianej 

101 RPLD.02.03.01-10-0503/16 Wprowadzenie innowacyjnej usługi telekomunikacyjnej - punkt wymiany ruchu telefonicznego 

102 RPLD.02.03.01-10-0504/16 
Uruchomienie produkcji publikacji odznaczających się barierą bakteriostatyczną dzięki zastosowaniu 

nanotechnologii i na konkurencyjnych warunkach, dzięki wykorzystaniu informatycznych systemów do 
optymalizacji zarządzania i wsparcia łańcucha produkcji 

103 RPLD.02.03.01-10-0505/16 
Poszerzenie asortymentu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Elastic" dzięki wdrożeniu 

wyników prac B+R oraz zastosowanie oprogramowania klasy Industry 4.0. w ramach zmienionego procesu 
produkcyjnego 

104 RPLD.02.03.01-10-0508/16 
Wdrożenie przez firmę POLANIK Sp. z o. o. wyników prac B+R w postaci sprzętu sportowego o nowych 

funkcjonalnościach stosowanego w treningu i rehabilitacji lekkoatletów 

105 RPLD.02.03.01-10-0509/16 
Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz  

o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych 

106 RPLD.02.03.01-10-0510/16 
Wdrożenie w przedsiębiorstwie CEJAX wyników własnych prac B+R dotyczących tekstylnego podłoża do 

łóżka 

107 RPLD.02.03.01-10-0511/16 
Wprowadzenie do oferty spółki Fortech nowego produktu w postaci proekologicznych rur poliamidowych  

o zwiększonej elastyczności przeznaczonych do transportu mediów 

108 RPLD.02.03.01-10-0512/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych dotyczących produkcji nowych wkładek do zamków 

drzwiowych w firmie LOCKPOL Sp. z o.o. 

109 RPLD.02.03.01-10-0513/16 
Wprowadzenie na rynek nowej linii preparatów kosmetycznych w wyniku wdrożenia własnych wyników prac 

B  + R przez firmę Pol-Skór 

110 RPLD.02.03.01-10-0514/16 
Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych końcówek kablowych rurowych miedzianych 

przeznaczonych do kabli skompresowanych 



 

 

111 RPLD.02.03.01-10-0515/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego tekstronicznego pokrowca na materace przez firmę P.P.H.U. 

„WAMATEX” Andrzej Wieczorek 

112 RPLD.02.03.01-10-0516/16 
Wprowadzenie do oferty firmy BUD-MASZ innowacyjnego produktu w postaci wielkogabarytowej maszyny 

do wytłaczania blach 

113 RPLD.02.03.01-10-0517/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej 

Gałasiewicz Spółka komandytowa 

114 RPLD.02.03.01-10-0518/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci autorskiej technologii wytwarzania innowacyjnej 

gamy herbat ziołowych wzbogacanych witaminami i minerałami 

115 RPLD.02.03.01-10-0519/16 
Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu, będącego wynikiem własnych prac badawczo-

rozwojowych oraz zakup dedykowanej linii produkcyjnej 

116 RPLD.02.03.01-10-0520/16 
Rozwój firmy poprzez wdrożenie wyników prac badawczych w postaci zastosowania innowacyjnych płyt 

betonowo-gumowych 

117 RPLD.02.03.01-10-0521/16 
Implementacja innowacyjnej technologii wykonywania drogowych mieszanek mineralno-cementowych na 

zimno z wykorzystaniem kruszywa z recyklingu 

118 RPLD.02.03.01-10-0522/16 
ConnectMeEasy - innowacyjny system zarządzający i ułatwiający nawiązywanie połączeń w sieci 

telekomunikacynej 

119 RPLD.02.03.01-10-0525/16 
Wdrożenie do produkcji firmy APN Cosmetics innowacyjnej linii kosmetyków z wykorzystaniem ekstraktu z 

borówki amerykańskiej 

120 RPLD.02.03.01-10-0526/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami procesowo - 

produktowymi w firmie Jamech Sp. z o. o. 

121 RPLD.02.03.01-10-0528/16 Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek innowacyjnych wkładów filtracyjnych 

122 RPLD.02.03.01-10-0529/16 Innowacyjna technologia laserowa szansą do rozwoju firmy Hak-Pol 

123 RPLD.02.03.01-10-0531/16 Wdrożenie wyników prac B+R w firmie BEM Radosław Florczak 

124 RPLD.02.03.01-10-0532/16 
Rozszerzenie oferty firmy Linga Stoczyńscy Spółka Jawna o innowacyjne produkty szansą rozwoju 

działalności 

125 RPLD.02.03.01-10-0533/16 
Inteligentny hotel – innowacyjny system informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem hotelowym 

w modelu interaktywnym 



 

 

126 RPLD.02.03.01-10-0535/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profilii geotechnicznych, zwłaszcza profili 

przeciwpowodziowych z PVC zbrojonych włóknem szklanym 

127 RPLD.02.03.01-10-0537/16 
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. poprzez zakup 

odpowiednich maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu oraz wdrożenia 
innowacji procesowej 

128 RPLD.02.03.01-10-0538/16 Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu oświetlenia ze Strażnikiem Mocy 

129 RPLD.02.03.01-10-0539/16 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej bezpiecznej, publicznej usługi telefonicznej w sieci ruchomej 

130 RPLD.02.03.01-10-0540/16 Wdrożenie wyników autorskich prac B+R dotyczących innowacyjnych taśm suwakowych 

131 RPLD.02.03.01-10-0541/16 
Wdrożenie wyników autorskich prac B+R dotyczących podwyższonych walorów funkcjonalnych i użytkowych 

dla płyt drewnianych i drewnopochodnych do zastosowania w meblarstwie i budownictwie 

132 RPLD.02.03.01-10-0542/16 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań dzięki nabyciu nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej  

i wdrożeniu nowej technologii 

133 RPLD.02.03.01-10-0543/16 
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów obwodów drukowanych 

układów scalonych 

134 RPLD.02.03.01-10-0544/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego 

135 RPLD.02.03.01-10-0545/16 
Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

prac badawczo-rozwojowych 

136 RPLD.02.03.01-10-0546/16 
Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych kondensatorów z folii 

metalizowanej 

137 RPLD.02.03.01-10-0547/16 
Budowa infrastruktury, wdrożenie innowacji procesowej w zakresie lakierowania mebli, zakup zaplecza 
technicznego oraz oprogramowania do zarządzania firmą w celu rozwoju działalności firmy Lano Meble 

138 RPLD.02.03.01-10-0548/16 
Zakup pompy do betonu, skrapiarki emulsji bitumicznych, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania do 

zarządzania firmą w celu wzrostu jakości usług firmy Bud-Trans 

139 RPLD.02.03.01-10-0549/16 
Zwiększenie konkurencyjności firmy DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Spółka jawna dzięki wdrożeniu 

innowacyjnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania terenów zielonych i przetwórstwa odpadów 



 

 

140 RPLD.02.03.01-10-0550/16 
Wzrost konkurencyjności firmy MARBI ZPH Jan Bieganek poprzez zakup nowoczesnych urządzeń oraz 
oprogramowania niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu produkcji koszul 

141 RPLD.02.03.01-10-0551/16 
Budowa infrastruktury, zakup innowacyjnego zaplecza technicznego oraz specjalistycznego 

oprogramowania w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w firmie GRAFIT 

142 RPLD.02.03.01-10-0552/16 
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. poprzez zakup 

nowoczesnego parku maszynowego, niezbędnego do wykonywania nawierzchni bitumicznych z 
zastosowaniem innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej 

143 RPLD.02.03.01-10-0553/16 
Wdrożenie do produkcji firmy ZPH "STOPEX" Sławomir Gosławski innowacyjnej skarpety wykonanej  

z naturalnego włókna bawełnianego, wraz ze ściągaczem 

144 RPLD.02.03.01-10-0554/16 
Wdrożenie do produkcji naściennych listew dekoracyjnych posiadających właściwości bakteriobójcze  

i pleśniobójcze 

145 RPLD.02.03.01-10-0555/16 Wdrożenie innowacyjnej usługi rehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa 

146 RPLD.02.03.01-10-0556/16 
Zwiększenie konkurencyjności FABRYKI TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE poprzez praktyczne 

zastosowania wyników B+R, polegających na wdrożeniu do produkcji nowego wyrobu na polskim rynku 
energetyki – dławików gaszących z płynną regulacją w izolacji żywiczno-rowingowej 

147 RPLD.02.03.01-10-0558/16 
Wdrożenie innowacyjnej technologii nadruku farbami fotoutwardzalnymi w firmie GENESISART poprzez 

zakup plotera do bezpośredniego zadrukowywania różnorodnych podłoży sztywnych i giętkich w technice 
inkjet UV 

148 RPLD.02.03.01-10-0560/16 
Zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji antybakteryjnych elementów z kompozytów 

polimerowych, opartych na żywicach poliestrowych oraz innowacyjnym surowcu - tlenowodorotlenku glinu  
z zastosowaniem nowatorskich metod ich przetwarzania w Firmie KEN 

149 RPLD.02.03.01-10-0562/16 
Implementacja innowacyjnej technologii produkcji wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych  

z wykorzystaniem granulatu asfaltowego z zastosowaniem innowacyjnych dodatków w oparciu o własne 
prace badawczo rozwojowe 

150 RPLD.02.03.01-10-0563/16 Wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach aplikacji BiMed – ostry dyżur APP 

151 RPLD.02.03.01-10-0564/16 
Wdrożenie kosmetyków body care i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych 

organicznych surowców i nanokompozytów 

152 RPLD.02.03.01-10-0567/16 Wdrożenie badań z zakresu endoskopii dziecięcej oraz zakup specjalistycznego sprzętu 



 

 

153 RPLD.02.03.01-10-0569/16 
Wdrożenie wyników zakupionych prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów 

kosmetycznych 

154 RPLD.02.03.01-10-0570/16 
Wprowadzenie na rynek nowego produktu poprzez wdrożenie wyników własnych prac badawczo-

rozwojowych 

155 RPLD.02.03.01-10-0571/16 
Wprowadzenie na rynek przez CROWNPOL Sp. z o.o. innowacyjnego produktu w postaci mrożonych 

elementów drobiowych z naturalną marynatą dla różnych kuchni narodowych 

156 RPLD.02.03.01-10-0572/16 Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Bag-Druk 

157 RPLD.02.03.01-10-0573/16 
Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowatorskich etykiet  

i opakowań giętkich 

158 RPLD.02.03.01-10-0574/16 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji maszyn tartacznych 

159 RPLD.02.03.01-10-0575/16 
Wdrożenie wyników prac B+R  w zakresie  nowego produktu w postaci nowego systemu elewacji ścian 

zewnętrznych 

160 RPLD.02.03.01-10-0578/16 
Wdrożenie w przedsiębiorstwie Famed innowacyjnej technologii produkcji zintegrowanego systemu 

obrotowego oświetlenia i urządzeń z sygnałem wysokoczęstotliwościowym 

161 RPLD.02.03.01-10-0579/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowania płytek obwodów drukowanych na 

laminacie o grubości poniżej 0,8mm do urządzeń elektronicznych 

162 RPLD.02.03.01-10-0581/16 
Wdrożenie przez firmę Stanpol technologii wytwarzania włókienniczych materiałów barierowych chroniących 

przed promieniowaniem UV 

163 RPLD.02.03.01-10-0582/16 
Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien 

celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki 

164 RPLD.02.03.01-10-0584/16 
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H. "TERRI" Teresa Bartoszek poprzez wdrożenie innowacyjności 

produktowej i procesowej 

165 RPLD.02.03.01-10-0586/16 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez innowacje w TSL 

166 RPLD.02.03.01-10-0587/16 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi diagnostyki pojazdów 

167 RPLD.02.03.01-10-0589/16 
Zakup infrastruktury medycznej w celu wdrożenia na rynek własnych badań nad wadami postawy u dzieci  

i młodzieży 



 

 

168 RPLD.02.03.01-10-0591/16 Wdrożenie do produkcji wyników prac B+R w firmie INTAP 

169 RPLD.02.03.01-10-0592/16 Wdrożenie wyników prac B+R pozwalających na wprowadzenie na rynek nowoczesnych bron mulczowych 

170 RPLD.02.03.01-10-0593/16 
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opartych o wyniki autorskich prac B+R z zakresu uszlachetniania skór 

naturalnych i sztucznych 

171 RPLD.02.03.01-10-0594/16 
Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej i wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów z tworzyw 

sztucznych 

172 RPLD.02.03.01-10-0595/16 
Wdrożenie wyników autorskich prac B+R, celem wprowadzenia na rynek nowych produktów dla sektora 

rolniczego 

173 RPLD.02.03.01-10-0596/16 
Uruchomienie nowej usługi w ECOPA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii inteligentnego 

monitorowania, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych 

174 RPLD.02.03.01-10-0597/16 
Uruchomienie nowej usługi SaaS przez Park Naukowo Przemysłowy PanInqban Sp. z o.o. poprzez 

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii budowy i udostępniania złożonych 
usług przetwarzania strumieni danych, których źródłem są urządzenia i czujniki Internetu Rzeczy 

175 RPLD.02.03.01-10-0598/16 
Uruchomienie nowej usługi dla rynku telekomunikacyjnego w Cubatex Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników 

prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii gromadzenia, przetwarzania i analizy Big Data  
w modelu 4V 

176 RPLD.02.03.01-10-0599/16 Wprowadzenie na rynek nowego produktu trójwarstwowej folii wielofunkcyjnej przez P.P.H.U. MARCIN 

177 RPLD.02.03.01-10-0601/16 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie GERPOL Sp. z o.o. 

178 RPLD.02.03.01-10-0605/16 
Zakup innowacyjnego systemu informatycznego do zarządzania szkoleniami w celu podwyższenia 

konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstwa TEMPUS TELECOM Wojciech Winkel 

179 RPLD.02.03.01-10-0606/16 Zintegrowane podejście projektowo-wykonawcze dla wytworzenia nowego produktu - budynku pasywnego 

180 RPLD.02.03.01-10-0611/16 
Wdrożenie technologii pozyskania składników odżywczych z odpadu browarniczego firmy SULIMAR w celu 

uruchomienia produkcji prozdrowotnego napoju funkcjonalnego 

181 RPLD.02.03.01-10-0617/16 
Wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w celu podwyższenia 

konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstwa VITRAL 



 

 

182 RPLD.02.03.01-10-0621/16 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia 

183 RPLD.02.03.01-10-0622/16 
Wzrost konkurencyjności firmy IBS INTER BUSINESS SOLUTIONS JAROSŁAW TANAS poprzez zakup  

i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w celu zaoferowania treningu RTM (trening izokinetyczny  
i adaptacyjny) 

184 RPLD.02.03.01-10-0624/16 
Wdrożenie kompleksowej usługi nadawania przesyłek z wykorzystaniem multioperatorskiej sieci 

innowacyjnych terminali rozproszonych na obszarze woj. Łódzkiego 

185 RPLD.02.03.01-10-0625/16 
Utworzenie przez spółkę AQMET pierwszego centrum spersonalizowanego automatycznego pakowania, 

nadrukowywania, etykietowania i nadawania przesyłek masowych w modelu OUTSOURCING 

186 RPLD.02.03.01-10-0627/16 Uruchomienie produkcji autorskich inteligentnych szaf rackowych 

187 RPLD.02.03.01-10-0628/16 Wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie MEBART 

188 RPLD.02.03.01-10-0629/16 
Rozwój firmy Smart Energy Sp. z o. o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń myjąco - dozujących 

wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne 

189 RPLD.02.03.01-10-0630/16 Rozszerzenie oferty firmy Arkadiusz Olak Usługi Budowlane 

190 RPLD.02.03.01-10-0632/16 Stworzenie informatycznego narzędzia wsparcia sprzedaży dedykowanej deweloperom budowlanym 

191 RPLD.02.03.01-10-0633/16 
Rozwinięcie prowadzonej działalności w wyniku budowy budynku produkcyjnego, zakupu urządzeń do 

produkcji mebli oraz wzrostu zatrudnienia w firmie FURNIMEB Zakład Stolarski Przemysław Biniek 

192 RPLD.02.03.01-10-0636/16 Żywność dedykowana sposobem na poprawę jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego 

193 RPLD.02.03.01-10-0637/16 
Wprowadzenie na rynek elementów z tworzyw sztucznych o właściwościach bakteriobójczych, 

grzybobójczych i glonobójczych dzięki wdrożeniu wyników własnych prac B+R firmy Kwazar Plastics 

194 RPLD.02.03.01-10-0638/16 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Meble CandJ poprzez wdrożenie innowacji procesowej 
(technologia optymalizująca obróbkę płyt drewnopochodnych oraz drewna) i produktowej (innowacyjny 

stelaż do mebli tapicerowanych) 

195 RPLD.02.03.01-10-0639/16 Wdrożenie nowej e-usługi celem podniesienia konkurencyjności X-Serwis S.A. 



 

 

196 RPLD.02.03.01-10-0643/16 
Wzrost konkurencyjności firmy Posiadało Sp. jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych 

197 RPLD.02.03.01-10-0646/16 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań poprawiających bezpieczeństwo żywności 

198 RPLD.02.03.01-10-0647/16 Uruchomienie innowacyjnej produkcji maszyn do produkcji folii 

199 RPLD.02.03.01-10-0648/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności 

drukarni PRINT EXTRA 

200 RPLD.02.03.01-10-0650/16 Wdrożenie na rynek innowacyjnych impregnatów ochronnych o właściwościach biobójczych 

201 RPLD.02.03.01-10-0651/16 Zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacji w produkcji dań gotowych 

202 RPLD.02.03.01-10-0653/16 
Wdrożenie wyników własnych prac B+R przez firmę P.H.U. METERING Anna Moder w celu budowy 

inteligentnego systemu autonomicznego odczytu wodomierzy 

203 RPLD.02.03.01-10-0654/16 
Stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu i konserwacji sieci energetycznych w oparciu o własne 

wyniki prac B+R 

204 RPLD.02.03.01-10-0657/16 
Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnych 

wielostrukturowych wyrobów dzianych 

205 RPLD.02.03.01-10-0660/16 
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych nad  innowacyjnym kompaktowym ogrzewaczem ciepłej 

wody użytkowej z pompą ciepła 

206 RPLD.02.03.01-10-0662/16 
Ekotechnologia i nanotechnologia wytwarzania antybakteryjnych wylewek betonowych C20/25 przewagą 

konkurencyjną w branży 

207 RPLD.02.03.01-10-0663/16 
Innowacyjna funkcjonalna mieszanka betonowa wytwarzana przy pomocy procesów nanotechnologicznych 

jako przewaga konkurencyjna w branży 

208 RPLD.02.03.01-10-0666/16 
Inteligentne wszywki jako ochrona zabezpieczająca w branży tekstylnej elementem przewagi konkurencyjnej 

w branży 

209 RPLD.02.03.01-10-0667/16 Model kompleksowego wdrożenia systemów zarządzania sprzedażą 

 




