
 

 
Informacja o liczbie wniosków złożonych w II rundzie konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, Poddziałanie 1.2.3 Bony na 

innowacje RPO WM na lata 2014-2020 

Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 
Wnioskowane 

dofinansowanie 

(w PLN) 

Koszty ogółem 

(w PLN) 

1 
RPMP.01.02.03-12-

0089/20 
Polskie Kadry Sp. z o.o. 

Konstrukcja i wstępna ocena 

właściwości psychometrycznych 

kwestionariusza do pomiaru nasilenia 

stygmatyzacji u dzieci z ADHD 

42 500,00 zł 61 500,00 zł 

2 
RPMP.01.02.03-12-

0090/20 

Spółka usług pożarniczo 

- ochronnych Supo - 

Cerber Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Opracowanie modelu zespołu 

urządzenia mgłowego 

niskociśnieniowego do zabezpieczenia 

jednostek mieszkalnych wraz z 

programem symulacji jego działania. 

170 000,00 zł 246 000,00 zł 

3 
RPMP.01.02.03-12-

0091/20 

Spółka usług pożarniczo 

- ochronnych Supo - 

Cerber Spółka z 

ograniczona 

odpowiedzialnością 

Opracowanie modelu zespołu 

urządzenia mgłowego 

niskociśnieniowego do zabezpieczenia 

miejsca parkingowego wraz z 

programem symulacji jego działania. 

170 000,00 zł 246 000,00 zł 

4 
RPMP.01.02.03-12-

0092/20 

Homsa spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 

Zakup usługi B+R przez Homsa sp. z 

o.o. sp.k. związanej z opracow. 

projektu wzorniczego prototypów 

wyrobów sanitarnych, tj. wanien i 

umywalek oraz lamp sferycznych w 

technologii odlewu polimerobetonu 

170 000,00 zł 246 000,00 zł 
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5 
RPMP.01.02.03-12-

0093/20 

Homsa spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

spółka komandytowa  

Zakup usługi B+R przez Homsa sp. z 

o.o. sp.k. związanej z opracowaniem 

innowacyjnego projektu wzornicz. 

prototypów umywalek oraz lamp 

sferycznych wykonanych z włókna 

węglowego w technologii pre-preg. 

170 000,00 zł 246 000,00 zł 

6 
RPMP.01.02.03-12-

0094/20 
Intonet Sp. z o.o. 

Zakup usługi badawczo – rozwojowej 

mającej na celu opracowanie nowego 

produktu – system automatycznej 

analizy efektywności kosztowej 

reklamy produktów sklepów 

internetowych w porównywarkach 

cen 

132 600,00 zł 188 430,00 zł 

7 
RPMP.01.02.03-12-

0095/20 
Intonet Sp. z o.o. 

Zakup usługi badawczo – rozwojowej 

mającej na celu opracowanie nowego 

produktu – system automatycznego 

dopasowania cen produktów w 

sklepach internetowych. 

155 550,00 zł 221 640,00 zł 

SUMA: 1 010 650,00 zł 1 455 570,00 zł 

 


