
  
ul. Moniuszki 7/9 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 
 

 

 

L.p. 
Numer wniosku o 
dofinansowanie 

Tytuł projektu 

1 RPLD.02.02.01-10-0139/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji dla „OKOVITA” Sp. z o. o. 

2 RPLD.02.02.01-10-0141/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy Walter celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 

3 RPLD.02.02.01-10-0142/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex 

4 RPLD.02.02.01-10-0143/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji dla spółki SWD 

5 RPLD.02.02.01-10-0144/17 
Rozwój działalności firmy Centrum Motorowodne „NOWAL” Wojciech Kuna poprzez wdrożenie nowego modelu 

biznesowego w zakresie internacjonalizacji 

6 RPLD.02.02.01-10-0145/17 Rozwój eksportu na nowych rynkach 

7 RPLD.02.02.01-10-0146/17 Ekspansja na nowe rynki 

8 RPLD.02.02.01-10-0147/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy KONRAD Spółka Jawna 

9 RPLD.02.02.01-10-0148/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa zmierzającego do wejścia na rynki 
wybranych państw Europy Zachodniej, Rosji oraz krajów regionu Zatoki Perskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

10 RPLD.02.02.01-10-0149/17 Nowy model biznesowy w zakresie internacjonalizacji firmy Bagmasz 

11 RPLD.02.02.01-10-0150/17 Opracowanie modelu biznesowego w celu zwiększenia eksportu wyrobów odzieżowych 



 

 

12 RPLD.02.02.01-10-0151/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy POLCRUX-Bis Marcin Opala 

13 RPLD.02.02.01-10-0152/17 Opracowanie modelu biznesowego firmy TA-NO w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

14 RPLD.02.02.01-10-0153/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego LSI Software S.A. w celu wejścia na nowe rynki Europy i Azji z produktem 

„Positive Cinema” dla obiektów kinowych 

15 RPLD.02.02.01-10-0154/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego SOFTECH Sp. z o. o. w celu wejścia na nowe rynki Europy Zachodniej 

z oprogramowaniem gastronomicznym 

16 RPLD.02.02.01-10-0155/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy AGNES 

17 RPLD.02.02.01-10-0156/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy AFG Jakub Kokot 

18 RPLD.02.02.01-10-0157/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy TRANS -TEX 

19 RPLD.02.02.01-10-0158/17 
Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia 

na nowe rynki za granicą 

20 RPLD.02.02.01-10-0159/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy MARILYN celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 

21 RPLD.02.02.01-10-0160/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy KEN  celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 

22 RPLD.02.02.01-10-0161/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy JOYFOOD celem wejścia na nowe rynki zagraniczne 

23 RPLD.02.02.01-10-0162/17 Internacjonalizacja celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

24 RPLD.02.02.01-10-0163/17 
Nowy model biznesowy internacjonalizacji Firmy Gomar Plus szansą na rozwój eksportu innowacyjnych, 

energooszczędnych i ekologicznych produktów firmy 

25 RPLD.02.02.01-10-0164/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa Terplast  Sp. z o.o. szansą na ekspansję produktową firmy 

na rynkach zagranicznych 

26 RPLD.02.02.01-10-0166/17 Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa INNOWET Sp. z o.o. 

27 RPLD.02.02.01-10-0167/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji 

28 RPLD.02.02.01-10-0168/17 Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu - opracowanie modelu biznesowego 

29 RPLD.02.02.01-10-0169/17 Rozwój działalności eksportowej firmy PPHU HAMMER poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego 



 

 

30 RPLD.02.02.01-10-0170/17 Rozwój działalności eksportowej firmy SALVE MEDICA poprzez wdrożenie strategii rozwoju eksportu 

31 RPLD.02.02.01-10-0171/17 
Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia 

na nowe rynki zbytu za granicą 

32 RPLD.02.02.01-10-0172/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla Epufloor Sp. z o.o. 

33 RPLD.02.02.01-10-0174/17 
„Pewność i swoboda w działaniu na rynkach zagranicznych”. Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji 

działalności firmy BZB Projekt 

34 RPLD.02.02.01-10-0175/17 PIXEL GO GLOBAL – strategia eksportowa kluczem do ekspansji PIXEL TECHNOLOGY na rynkach światowych 

35 RPLD.02.02.01-10-0177/17 Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w celu wejścia na nowe rynki dla Total Look Sp. z o.o. 

36 
 

RPLD.02.02.01-10-0179/17 
Opracowanie  modelu biznesowego przedsiębiorstwa WIT SERWIS Witold Rożdżeński w celu poszerzenia jego ekspansji 

zagranicznej 

37 RPLD.02.02.01-10-0180/17 Międzynarodowa ekspansja firmy „Orion Exhaust Parts” poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego 

38 RPLD.02.02.01-10-0181/17 Opracowanie  modelu biznesowego firmy ARES BRACIA MACIOŁEK Sp. z o.o. 

39 RPLD.02.02.01-10-0182/17 Rozwój na nowych rynkach zagranicznych innowacyjnych usług firmy będących wynikiem prac B+R 

40 RPLD.02.02.01-10-0183/17 
Rozwój procesu internacjonalizacji w firmie INSPIRATION Sp. z o.o. poprzez opracowanie  modelu biznesowego 

zw. z internacjonalizacją 

41 RPLD.02.02.01-10-0185/17 Opracowanie  modelu biznesowego dla Organika-CAR S.A. 

42 RPLD.02.02.01-10-0189/17 Opracowanie  modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy WAGRAN Sp. z o.o. 

43 RPLD.02.02.01-10-0190/17 
Stworzenie nowego modelu biznesowego firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe zagraniczne rynki 

zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Południowej 

44 RPLD.02.02.01-10-0191/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją firmy Alfatronic 

45 RPLD.02.02.01-10-0192/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa ZWOLTEX Sp. z o.o. 

46 RPLD.02.02.01-10-0194/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa „ANDRA” Sp. z o.o. 

47 RPLD.02.02.01-10-0200/17 
Opracowanie  nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firm na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych 

48 RPLD.02.02.01-10-0203/17 
Opracowanie nowego modelu i strategii biznesowej mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach 

zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych, poprzez wyjazdy na targi oraz wprowadzenie nowoczesnych 
metod promocji 



 

 

49 RPLD.02.02.01-10-0204/17 
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa najlepszawycieczka.pl 

Iwona Buchalska poprzez opracowanie modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji działalności 

50 RPLD.02.02.01-10-0205/17 Opracowanie  modelu biznesowego narzędziem internacjonalizacji certyfikatu jakości żywności „Łódzkie - natural region” 

51 RPLD.02.02.01-10-0206/17 Rozwój eksportu marki Certificated Natural Food poprzez opracowanie MBI 

52 RPLD.02.02.01-10-0207/17 Model Biznesowy Internacjonalizacji dla marki produktowej Polish Food 

53 RPLD.02.02.01-10-0208/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy FLOATING PLATFORM SYSTEM Jacek Ziółkowski 

54 RPLD.02.02.01-10-0209/17 Internacjonalizacja spółki Neutrica poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego 

55 RPLD.02.02.01-10-0211/17 
Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy APPTOYOU Sp. z o.o. mającego na celu internacjonalizację 

oferowanych produktów 

56 RPLD.02.02.01-10-0212/17 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy ALLES 

57 RPLD.02.02.01-10-0213/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego na rzecz działalności eksportowej firmy B-LIEVE WIOLETTA ŚPIECHOWICZ  

58 RPLD.02.02.01-10-0214/17 Plan rozwoju eksportu w firmie PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Paweł Gwardys 

59 RPLD.02.02.01-10-0215/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego sposobem na internacjonalizację przedsiębiorstwa Dalpex Andrzej Bugajski 

60 RPLD.02.02.01-10-0216/17 Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy KORPRINT 

61 RPLD.02.02.01-10-0217/17 Opracowanie modelu biznesowego szansą na powiększenie portfela klientów firmy KNITTEX 

62 RPLD.02.02.01-10-0218/17 Opracowanie nowego modelu biznesowego dla BIOMATGEL SP. Z O.O. w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą 

63 RPLD.02.02.01-10-0219/17 Opracowanie modelu biznesowego DINX GROUP SP. Z O.O. w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne 

64 RPLD.02.02.01-10-0220/17 
Zakup usług doradczych w celu zwiększenia potencjału eksportowego DNX DESIGN  

SP. Z O.O. 

   

                 

   


