Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1853/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17
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II runda naboru – wnioski złożone od 17 maja 2017 r. do 4 lipca 2017 r.

1.

2.

RPMP.01.02.01-120324/17

RPMP.01.02.01-120335/17

Centrum Elektroniki
Stosowanej "CES" spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością

Opracowanie innowacyjnego,
wysokosprawnego systemu
kogeneracyjnego o obniżonej emisji hałasu

45

76,27%

3 555 099,38 zł

COMPLEX-BUD Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Przygotowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych pozwalających na
stworzenie nowych obiektów
budowlanych z możliwością adaptacji
istniejących, wyposażonych w system
komunikacji dwukierunkowej, bilansującej
zapotrzebowanie na energię elektryczną i
cieplną pozyskiwaną z kilku źródeł OZE

45

76,27%

4 856 422,09 zł

6 656 815,40 zł Kraków

10 886 989,63 zł dąbrowski

Oceniony
pozytywnie

Oceniony
pozytywnie

3.

4.

RPMP.01.02.01-120327/17

Przeprowadzenie prac B+R nad
Krakowska Hodowla i
opracowaniem nowych odmian wybranych
Nasiennictwo Ogrodnicze
warzyw o podwyższonej wartości
POLAN Sp. z o.o.
prozdrowotnej przeznaczonych do
produkcji wielkotowarowej

42

71,19%

999 735,87 zł

1 783 773,64 zł Kraków

Oceniony
pozytywnie

RPMP.01.02.01-120333/17

Wzrost innowacyjności firmy Agreemount
Sp. z o.o. poprzez realizacje prac B+R
zmierzających do opracowania globalnie
skalowalnej innowacyjnej technologii enegocjacji

36

61,02%

469 694,16 zł

718 001,16 zł Kraków

Oceniony
pozytywnie

Agreemount Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Łączna kwota dofinansowania

9 880 951,50 zł

Kwota alokacji przeznaczona na konkurs określona w Regulaminie konkursu

173 240 000,00 zł

Kwota wykorzystana z alokacji - ogółem

20 676 089,14 zł

% wykorzystania alokacji

11,93 %

