
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1579/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 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 1.2.3 „Bony na innowacje”. 

 

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 

Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu 
Data złożenia 

wniosku 
o dofinansowanie 

Koszt całkowity 
projektu (zł) 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

(zł) 

Lokalizacja 
projektu - 

powiat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II runda naboru – wnioski złożone od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

1 RPMP.01.02.03-12-0153/18 

Antoni Rygiel Creative 

Hospitality 

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w procedurze 

międzynarodowej na innowacyjne rozwiązanie dla branży 

hotelarskiej stworzone przez firmę Creative Hospitality  

2018-06-27 61 500,00 45 000,00 m. Kraków 

2 RPMP.01.02.03-12-0155/18 
Unimetal Rec Sp. z o.o. 

Ocena ekonomicznej opłacalności różnych wariantów 

technologii odzysku metali z odpadowych fosfogipsów 
2018-06-29 122 385,00 89 550,00 

 

chrzanowski 
 

3 RPMP.01.02.03-12-0157/18 
Rafał Serafin 

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w procedurze 

międzynarodowej na: „Ekologiczny kocioł V klasy - 

ECOSERV" 

2018-06-29 61 500,00 45 000,00 

 

krakowski 

 

4 RPMP.01.02.03-12-0159/18 

Firma Motor  

inż. Roman Iwaneczko 

Opracowanie i weryfikacja zaawansowanego systemu 

sterowania urządzeniem technologicznym do procesów 

azotowania plazmowego z aktywnym ekranem 

2018-06-29 123 000,00 80 000,00 

 

m. Tarnów 

 

5 RPMP.01.02.03-12-0161/18 

Pro-orto-dent Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Zakup usług badawczo - rozwojowych w celu zbadania 

przydatności technologii druku 3D do zastosowania w 

firmie Pro-Orto-Dent sp. z o.o. w obszarze usług 

implantoprotetycznych. 

2018-06-29 98 400,00 88 560,00 

 

m.Kraków 

 



 

6 RPMP.01.02.03-12-0163/18 
Remotio Sp. z o.o. 

Przeprowadzenie przez Remotio Sp. z o.o. 

kompleksowych badań mających na celu opracowanie 

prototypu finalnego Elektrofiltru Domowego na potrzeby 

gospodarstw domowych. 

2018-06-29 123 000,00 90 000,00 

 

m.Nowy 

Sącz 

 

 

7 RPMP.01.02.03-12-0165/18 

Klm-Energia Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Zakup usługi B+R przez KLM-Energia sp. z o.o. dot. 

opracowania sposobu przetwarzania ścieków po 

produkcji kwasów tłuszcz. i odpadu MONG, w celu 

wytwarzania biogazu oraz stabilnej masy 

pofermentacyjnej 

2018-06-30 123 000,00 90 000,00 

 

oświęcimski 

 

8 RPMP.01.02.03-12-0166/18 

Klm-Energia Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Zakup usługi B+R przez KLM-Energia sp. z o.o. związanej z 

opracowaniem sposobu oczyszczania i zagospodarowania 

ścieków powstających po produkcji kwasów tłuszczowych 

z rzepaku. 

2018-06-30 123 000,00 80 000,00 

 

oświęcimski 

 

9 RPMP.01.02.03-12-0167/18 

Polskie Piekarnie Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa  

Zakup usług badawczo-rozwojowych na potrzeby 

wprowadzenia innowacyjnej technologii produkcji 

pierników. 

2018-06-30 97 539,00 71 370,00 

 

gorlicki 

 

     1 117 824,00 zł 814 480,00 zł  

 

 

Kwota alokacji przeznaczona na konkurs określona w Regulaminie konkursu 15 976 278,00 zł 

Kwota wykorzystana z alokacji - ogółem 984 480,00 zł 

% wykorzystania alokacji  6,16 % 


