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

 

 

 

Lp. Numer wniosku o dofinansowanie Tytuł projektu 

1 RPLD.02.02.01-10-0169/16 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w ZEMAT TG  

2 RPLD.02.02.01-10-0170/16 Rozwój eksportu Aspol – FV poprzez wejście na nowe rynki docelowe  

3 RPLD.02.02.01-10-0171/16 Wdrożenie strategii internacjonalizacji  

4 RPLD.02.02.01-10-0001/17 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu  

5 RPLD.02.02.01-10-0002/17 Rozwój eksportu spółki RABIONEK poprzez wejście na nowe rynki docelowe  

6 RPLD.02.02.01-10-0004/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie VENOL MOTOR OIL  

7 RPLD.02.02.01-10-0005/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOGENED S.A.  

8 RPLD.02.02.01-10-0006/17 Internacjonalizacja firmy FIORE poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  

9 RPLD.02.02.01-10-0007/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce ANIFLEX   

10 RPLD.02.02.01-10-0008/17 Wdrożenie strategii eksportu w ALTEZA Sp. z o.o.  



 

 

11 RPLD.02.02.01-10-0009/17 Wdrożenie strategii internacjonalizacji lokomotywą rozwoju działalności  ENTERTRADE Sp. z o.o. S.K.  

12 RPLD.02.02.01-10-0010/17 
Rozwój działań eksportowych przedsiębiorstwa „ORION EXHAUST PARTS” poprzez wdrożenie 

kompleksowej strategii internacjonalizacji  

13 RPLD.02.02.01-10-0011/17 
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa Inspiration Sp. z o.o. poprzez wdrożenie 

kompleksowej strategii rozwoju eksportu w postaci modelu biznesowego    

14 RPLD.02.02.01-10-0012/17 Rozwój eksportu przedsiębiorstwa  SCORPIO POLAND poprzez wejście na nowe rynki docelowe  

15 RPLD.02.02.01-10-0013/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie Nowa Szkoła 

16 RPLD.02.02.01-10-0014/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie „BAS BLEU”  

17 RPLD.02.02.01-10-0015/17 Wdrażanie strategii internacjonalizacji przez firmę OLD STAR – Jacek Korpal  

18 RPLD.02.02.01-10-0016/17 Rozwój eksportu spółki FOODSOFT.PL poprzez wejście na nowe rynki docelowe  



 

 

19 RPLD.02.02.01-10-0017/17 
Wzrost aktywności międzynarodowej PHARMANN Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dedykowanej strategii 

biznesowej w zakresie internacjonalizacji poprzez wejście na rynki Argentyny i Meksyku  

20 RPLD.02.02.01-10-0018/17 Wdrożenie planu ekspansji na rynki zagraniczne, podstawą dalszego rozwoju firmy HIGIENIX 

21 RPLD.02.02.01-10-0019/17 
Rozwój eksportu przez umiędzynarodowienie działań – wdrożenie nowego modelu biznesowego 

opartego na strategii rozwoju eksportu firmy KĘDZIOREK  

22 RPLD.02.02.01-10-0021/17 Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa GoCreate  

23 RPLD.02.02.01-10-0030/17 Nowy model biznesowy w eksporcie firmy ARCO  

24 RPLD.02.02.01-10-0033/17 Wdrożenie działań niezbędnych do wejścia na nowe rynki zbytu 

25 RPLD.02.02.01-10-0035/17 
Wzrost aktywności międzynarodowej Firmy PRPH „KANDY” Stanisław Socik poprzez wdrożenie 

dedykowanej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji na rekomendowanych rynkach Włoch, 
Węgier i Grecji  

26 RPLD.02.02.01-10-0036/17 Rozpoczęcie działalności eksportowej szansą rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa  



 

 

27 RPLD.02.02.01-10-0037/17 Rozwój eksportu spółki HR CONNECTION poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

28 RPLD.02.02.01-10-0038/17 
Internacjonalizacja firmy UST-M Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa  

29 RPLD.02.02.01-10-0040/17 
Wdrożenie przez SZLACHET – STAL  nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa   

30 RPLD.02.02.01-10-0041/17 
Wdrożenie przez firmę SIERANT nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa  

31 RPLD.02.02.01-10-0042/17 
Wdrożenie przez AJP COMPANY nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa  

32 RPLD.02.02.01-10-0043/17 Internacjonalizacja firmy KABOS poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  

33 RPLD.02.02.01-10-0044/17 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa PPHU „SPORTEX” Grzegorz Bielecki 

34 RPLD.02.02.01-10-0045/17 
Wdrożenie strategii internacjonalizacji kluczem do rozwoju działalności eksportowej firmy Business 

Consulting Witold Łuczyński  

35 RPLD.02.02.01-10-0046/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w JUMI Sp. z o.o. Sp. K.  

36 RPLD.02.02.01-10-0047/17 Wzrost eksportu poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji  



 

 

37 RPLD.02.02.01-10-0048/17 Wdrożenie strategii internacjonalizacji dla BOWI-STYL  

38 RPLD.02.02.01-10-0049/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie Technologie Galwaniczne Sp. z o.o.  

39 RPLD.02.02.01-10-0052/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy „KAROŃ” w celu internacjonalizacji  

40 RPLD.02.02.01-10-0053/17 Internacjonalizacja firmy BLACK HORSE na rynkach międzynarodowych 

41 RPLD.02.02.01-10-0054/17 
W celu zwiększenia eksportu, wejście na nowe rynki zbytu za granicą poprzez  wdrożenie Nowego 

Modelu Biznesowego „JODMET” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Jodłowski  

42 RPLD.02.02.01-10-0055/17 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  

43 RPLD.02.02.01-10-0057/17 
Internacjonalizacja firmy „PRODUKTY NATURALNE” U.W. Berezińscy s.c. poprzez wdrożenie strategii 

biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa  

44 RPLD.02.02.01-10-0058/17 Internacjonalizacja szansą rozwoju spółki  

45 RPLD.02.02.01-10-0060/17 Rozwój eksportu spółki BAKERLINK poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

46 RPLD.02.02.01-10-0063/17 Międzynarodowa ekspansja produktów sztukateryjnych – Etap 2 – Wdrożenie strategii eksportowej  



 

 

47 RPLD.02.02.01-10-0064/17 
Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego spółki poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 

przedsiębiorstwa  

48 RPLD.02.02.01-10-0065/17 Rozwój działalności eksportowej poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego  

49 RPLD.02.02.01-10-0066/17 Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa z branży meblarskiej  

50 RPLD.02.02.01-10-0067/17 Rozwój spółki poprzez eksport – wdrożenie strategii biznesowej  

51 RPLD.02.02.01-10-0068/17 
Rozwój działalności eksportowej firmy KOVTA Łukasz Pietrzak poprzez wdrożenie modelu 

biznesowego  

52 RPLD.02.02.01-10-0069/17 
Internacjonalizacja Master Pharm poprzez wdrożenie strategii wejścia na rynki eksportowe oraz 

zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy  

53 RPLD.02.02.01-10-0070/17 
Internacjonalizacja Creative Craft poprzez wdrożenie strategii wejścia na rynki eksportowe oraz 

zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy  

54 RPLD.02.02.01-10-0071/17 
Rozszerzenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa „BROWIN” poprzez wdrożenie zaleceń 

strategii biznesowej internacjonalizacji  

55 RPLD.02.02.01-10-0072/17 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w celu internacjonalizacji firmy ARES Bracia Maciołek  



 

 

56 RPLD.02.02.01-10-0073/17 
Rozszerzenie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modelu biznesowego 

zmierzającego do internacjonalizacji działalności  

57 RPLD.02.02.01-10-0074/17 Rozwój eksportu firmy „KAMA” poprzez wdrożenie zaleceń strategii biznesowej internacjonalizacji 

58 RPLD.02.02.01-10-0075/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa celem wejścia na nowe zagraniczne rynki 

zbytu 

59 RPLD.02.02.01-10-0076/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji firmy w celu rozpoczęcia 

działalności eksportowej 

60 RPLD.02.02.01-10-0077/17 Wsparcie rozwoju eksportu agencji reklamowej 

61 RPLD.02.02.01-10-0079/17 Wdrożenie modelu biznesowego szansą na pozyskanie nowych rynków 

62 RPLD.02.02.01-10-0080/17 Wdrożenie modelu biznesowego w przedsiębiorstwie SYNTEX szansą na międzynarodową ekspansję 

63 RPLD.02.02.01-10-0082/17 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji 

64 RPLD.02.02.01-10-0083/17 
Zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia nowego modelu 

biznesowego – strategii internacjonalizacji 



 

 

65 RPLD.02.02.01-10-0084/17 Wzrost konkurencyjności firmy POLANIK Sp. z o.o. SK poprzez ekspansję na rynek austriacki 

66 RPLD.02.02.01-10-0085/17 Wzrost konkurencyjności Spółki GVF poprzez wprowadzenie produktów na rynki zagraniczne 

67 RPLD.02.02.01-10-0086/17 
Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa BIFIX WOJCIECH 

PIASECKI SP. J. 

68 RPLD.02.02.01-10-0087/17 
Internacjonalizacja firmy Zakład Aparatury Elektrycznej „ERGOM” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu 

Rozwoju Eksportu 

69 RPLD.02.02.01-10-0088/17 
Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa w firmie 

INVENTMEDIA.CO Sp. z o.o. 

70 RPLD.02.02.01-10-0089/17 Projekt zwiększania międzynarodowej ekspansji OXYLINE cz. II 

71 RPLD.02.02.01-10-0090/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa LSI SOFTWARE S.A. 

zmierzającego do wejścia na rynek Ameryki Południowej i Północnej z produktem „Positive Cinema” dla 
obiektów kinowych 

72 RPLD.02.02.01-10-0093/17 
Internacjonalizacja firmy POGO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 



 

 

73 RPLD.02.02.01-10-0094/17 
Internacjonalizacja firmy JULITTA JULITTA KOZŁOWSKA poprzez wdrożenie strategii biznesowej w 

zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

74 RPLD.02.02.01-10-0095/17 
Internacjonalizacja firmy GRANEX Sp. z o.o.poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

75 RPLD.02.02.01-10-0096/17 
Internacjonalizacja firmy VEGA DRY Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

76 RPLD.02.02.01-10-0097/17 
Internacjonalizacja firmy BROMEX SP. Z O.O. SP K-A poprzez wdrożenie strategii biznesowej w 

zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa  

77 RPLD.02.02.01-10-0098/17 
Rozwój działalności eksportowej wnioskodawcy poprzez wdrożenie działań rekomendowanych w 

strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji działalności 

78 RPLD.02.02.01-10-0099/17 
Zmiana modelu biznesowego celem ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa MC UNIX Maciej 

Czaplewski 

79 RPLD.02.02.01-10-0100/17 
Wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOTECHNIKA Tomasz Kapela celem 

nawiązania nowych zagranicznych relacji gospodarczych 



 

 

80 RPLD.02.02.01-10-0101/17 Rozwój eksportu spółki ORZESZEK poprzez wejście na nowe rynki docelowe  

81 RPLD.02.02.01-10-0102/17 Rozwój eksportu przedsiębiorstwa ANS poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

82 RPLD.02.02.01-10-0104/17 Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji dla spółki PIWOTEKA  

83 RPLD.02.02.01-10-0105/17 Rozwój eksportu ROL/EX poprzez wejście na nowe rynki docelowe 

84 RPLD.02.02.01-10-0106/17 
Internacjonalizacja firmy KUCHINOX POLSKASp. z o.o. Sp. K. poprzez wdrożenie strategii biznesowej 

w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

85 RPLD.02.02.01-10-0108/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie „AQUAFILTER EUROPE” w celu wzmocnienia 

działalności eksportowej przedsiębiorstwa  

86 RPLD.02.02.01-10-0109/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju eksportu w firmie „LAMA’ 

87 RPLD.02.02.01-10-0113/17 Wdrożenie strategii internacjonalizacji szansą dla rozwoju przedsiębiorstwa  

88 RPLD.02.02.01-10-0114/17 
Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji dla MARCIN SZWORAK KST GASTRO 

GROUP 



 

 

89 RPLD.02.02.01-10-0116/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego dla inteligentnej etykiety monitorującej i zabezpieczającej 

żywność szansą na aktywizację handlu zagranicznego spółki 

90 RPLD.02.02.01-10-0118/17 Rozwój działalności eksportowej firmy KONKTRET Monika Strzałka  

91 RPLD.02.02.01-10-0119/17 Rozwój działalności eksportowej firmy UNIGLOB na rynkach zagranicznych 

92 RPLD.02.02.01-10-0121/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy „EVOKAII CLOTHING” 

93 RPLD.02.02.01-10-0122/17 Rozwój firmy HERBIN na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie modelu biznesowego 

94 RPLD.02.02.01-10-0125/17 Wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy „WZORCOWNIA” 

95 RPLD.02.02.01-10-0127/17 
Rozwój przedsiębiorstwa „DAGA” poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do 

internacjonalizacji działalności 

96 RPLD.02.02.01-10-0128/17 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GroMar Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowego modelu 

biznesowego 

97 RPLD.02.02.01-10-0130/17 Wsparcie działań eksportowych Instytutu ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

98 RPLD.02.02.01-10-0132/17 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej 



 

 

99 RPLD.02.02.01-10-0133/17 Wdrożenie strategii nowego modelu biznesowego  

100 RPLD.02.02.01-10-0135/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w spółce SANNPROFI poprzez udział w imprezach targowo-

wystawienniczych o charakterze międzynarodowym  

101 RPLD.02.02.01-10-0136/17 
Wdrożenie nowego modelu biznesowego w HEYDAY GROUP Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu 

handlu zagranicznego 

102 RPLD.02.02.01-10-0138/17 
Poprawa pozycji rynkowej spółki na arenie międzynarodowej dzięki kompleksowym działaniom 

promocyjnym  

 




