Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w 2 rundzie naboru w konkursie
nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

Lp.

Numer
wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wnioskowane
dofinansowanie

Koszty ogółem

RPMP.01.02.03Krakowproperties.com Sp. z o.o.
12-0063/21

Poprawa konkurencyjności KrakowProperties.com
dzięki zakupowi usługi B+R i wdrożeniu innowacyjnej
usługi obliczania i monitorowania śladu węglowego

420 750,00 zł

608 850,00 zł

2.

RPMP.01.02.03Proligo Sp. z o.o.
12-0070/21

Podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy Proligo sp. z
o.o przez opracowanie i wdrożenie innowacyji
produktowej - modułowej stacji ładowania pojazdów
elektrycznych.

425 000,00 zł

615 000,00 zł

3.

RPMP.01.02.03- Proxa Furniture spółka z
12-0071/21
ograniczoną odpowiedzialnością

Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie do
sprzedaży nowego, innowacyjnego produktu

425 000,00 zł

708 783,81 zł

4.

RPMP.01.02.03Nesdesign Sp. z o.o.
12-0073/21

Zrobotyzowane stanowisko do pomiaru geometrii
detali

425 000,00 zł

615 000,00 zł

5.

RPMP.01.02.03Agnieszka Zgud My Body
12-0077/21

Badania recepturowe oraz przedwdrożeniowe
innowacyjnych preparatów kosmetycznych
usuwających skutki skórne choroby hashimoto

118 703,54 zł

171 771,00 zł

6.

RPMP.01.02.03- HMH Hardek Mąka Hardek
12-0078/21
Spółka jawna

Zakup usługi B+R przez HMH Hardek Mąka Hardek Sp.
j. związanej z opracowaniem receptur bezcukrowych
wyrobów cukierniczych o zwiększonej zawartości
błonnika pokarmowego wraz z ich wdrożeniem.

424 065,00 zł

637 839,46 zł

7.

RPMP.01.02.03Biotop Mikołąj Wincenciak
12-0079/21

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych powłok na
pokrycia dachowe w ramach usługi B+R dla firmy
Biotop

421 600,00 zł

610 080,00 zł
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8.

RPMP.01.02.03- Comex Polska Spółka z
12-0084/21
ograniczoną odpowiedzialnością

Opracowanie i wdrożenie laboratoryjnego skanera
rentgenowskiego o płaskiej geometrii wiązki (fan
beam), pozwalającego na skanowanie w różnych
technologiach XRT oraz XRF

422 450,00 zł

611 310,00 zł

9.

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo
RPMP.01.02.03Górnicze Górtech Spółka z
12-0085/21
ograniczoną odpowiedzialnością

Opracowanie i wdrożenie koncepcji nowych
produktów wytworzonych na bazie aktywowanego
diatomitu, przeznaczonych do wykorzystania w
produkcji drobiarskiej

424 192,50 zł

613 831,50 zł

10.

RPMP.01.02.03- Radcoders spółka z ograniczoną
12-0087/21
odpowiedzialnością

Opracowania emergency system pozwalającego na
monitoring krytycznych parametrów rojów dronów w
locie.

424 915,00 zł

614 877,00 zł

11.

RPMP.01.02.03- Insidelab Spółka z ograniczoną
12-0088/21
odpowiedzialnością

Zakup usługi B+R przez Insidelab Sp. z o. o. związanej z
opracowaniem projektu wzorniczego prototypów
mobilnych i akustycznych mebli modułowych dla
przestrzeni biurowych i mieszkalnych.

417 945,00 zł

604 791,00 zł

12.

Zakłady mięsne Wadowice
RPMP.01.02.03Spółka z ograniczoną
12-0089/21
odpowiedzialnością

Zakup usługi B+R przez Zakłady mięsne Wadowice Sp.
z o.o. związanej z opracowaniem receptur i metod
wytwarzania produktów mięsnych o charakterze
funkcjonalnym wraz z ich późniejszym wdrożeniem.

423 642,31 zł

652 128,19 zł

RPMP.01.02.03- Usagi 3dp Spółka z ograniczona
12-0092/21
odpowiedzialnoscia

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej cyfrowo
platformy do automatycznego najmu zdolności
produkcyjnej w wytwarzaniu wyrobów do gier
bitewnych z wykorzystaniem technologii przyrostowej
(druk 3D)

425 000,00 zł

500 000,00 zł

13.
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14.

RPMP.01.02.03Developer Team Sp. z o.o.
12-0094/21

FaceUnLock – system bezkontaktowego otwierania
zamków poprzez rozpoznawanie twarzy

416 500,00 zł

602 700,00 zł

15.

RPMP.01.02.03Prefa Sp. z o.o.
12-0096/21

Realizacja badań przydatności innowacyjnych metod
zbrojenia betonu do zbrojenia betonowych
prefabrykowanych płyt tramwajowych systemu PREFA
wraz z wdrożeniem do produkcji.

158 100,00 zł

228 780,00 zł

16.

RPMP.01.02.03Rak meble Jakub Rak
12-0099/21

Opracowanie i wdrożenie produkcji mebli w postaci
łóżka i biurka - dedykowanych osobom
niepełnosprawnym.

425 000,00 zł

500 000,00 zł

17.

RPMP.01.02.03Giewont Dominik Kulawik
12-0100/21

Opracowanie wzoru antybakteryjnej okleiny na ściany
i okna dedykowanej dla żłobków, przedszkoli i innych
obiektów użyteczności publicznej.

417 350,00 zł

491 000,00 zł

18.

RPMP.01.02.03- Sun Dna Spółka z ograniczona
12-0104/21
odpowiedzialnoscia

Prace Badawczo-Rozwojowe w celu opracowania
innowacyjnej kabiny do automatycznego natrysku
filtru ochronnego na ciało

401 827,50 zł

595 381,50 zł

19.

"Społem" Powszechna
RPMP.01.02.03Spółdzielnia Spożywców w
12-0105/21
Olkuszu

Zakup usługi B+R przez PSS Społem w Olkuszu
związanej z opracowaniem receptur innowacyjnych
pierogów o wyższym poziomie błonnika i wyższym
potencjale antyoksydacyjnym wraz z ich wdrożeniem.

152 165,99 zł

220 193,14 zł

20.

RPMP.01.02.03- Quantum Technology Piotr
12-0107/21
Machnik

Prace Badawczo-Rozwojowe w celu opracowania
innowacyjnej, mobilnej spalarni do odpadów z
modułem kogeneracji

410 292,50 zł

605 590,50 zł
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RPMP.01.02.03- Eqhawk Sp.o.o Spółka z
12-0111/21
ograniczoną odpowiedzialnością

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w
zakresie opracowania systemu sterowania, wizualizacji
i komunikacji pojazdu wyposażonego w silnik
elektryczny

84 954,95 zł

122 934,31 zł

22.

RPMP.01.02.03- Firma Hopek S.C. Karol Hopek
12-0114/21
Maria Hopek Marcin Hopek

Zakup usługi B+R przez Firmę Hopek związanej z
opracowaniem technologii produkcji prozdrowotnych,
beztłuszczowych, pieczonych wyrobów
przekąskowych typu chipsy wraz z ich późniejszym
wdrożeniem.

423 725,00 zł

719 240,53 zł

23.

RPMP.01.02.03Marlena Gielniewska Open 4
12-0115/21

Opracowanie i wdrożenie nowej technologii
czyszczenia proekologicznego

410 482,00 zł

482 920,00 zł

24.

RPMP.01.02.03Medican Pharm Sp. z o. o.
12-0116/21

Rozwój firmy Medican Pharm poprzez opracowanie
metody produkcji i stosowania nowego produktu w
postaci doustnego żelu zawierającego substancję
czynną THC.

356 022,50 zł

515 185,50 zł

25.

Notax prowadzenie ksiąg
RPMP.01.02.03rachunkowych Stachnik i spółka
12-0117/21
Spółka jawna

Opracowanie programu w zakresie automatyzacji
przetwarzania operacji bankowych celem mapowania
transakcji z fakturami - będącego wynikiem usług B+R
nad sieciami neuronowymi.

424 660,00 zł

614 508,00 zł

26.

RPMP.01.02.03Core Logic Sp. z o.o.
12-0119/21

Przeprowadzenie B+R oraz opracowanie
prototypowego systemu do poprawy efektywności
rozmieszczenia samochodów w usługach typu carsharing wraz z wdrożeniem

356 238,49 zł

419 104,10 zł
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27.

DataComplex Spółka z
RPMP.01.02.03ograniczoną odpowiedzialnością
12-0120/21
Spółka komandytowa

Opracowanie modułu do przewidywania ważności
produktu leczniczego z wykorzystaniem algorytmów
sieci
neuronowych

419 050,00 zł

606 390,00 zł

28.

Babysky Spółka z ograniczona
RPMP.01.02.03odpowiedzialnoscia Spółka
12-0121/21
komandytowa

Wdrożenie do oferty Babysky sp. z o.o., sp.k.
konkurencyjnych produktów poprzez zakup usługi B+R
oraz wdrożenie jej wyników

425 000,00 zł

615 000,00 zł

29.

RPMP.01.02.03- Firma Usługowo Handlowa
12-0123/21
Ekspert Marek Stańczuk

Opracowanie i wdrożenie do oferty FHU Ekspert
nowatorskiego produktu poprzez zakup usługi B+R
oraz wdrożenie jej wyników

424 150,00 zł

613 770,00 zł

30.

RPMP.01.02.03Progresja Space sp. z o.o.
12-0125/21

Opracowanie innowacyjnego układu estymacji i
kontroli orientacji ADCS i wdrożenie do produkcji w
firmie Progresja Space

382 500,00 zł

553 500,00 zł

RPMP.01.02.03- Stameco spółka z ograniczoną
12-0126/21
odpowiedzialnością

Dynamiczny rozwój firmy Stameco sp. z o.o. poprzez
zakup usługi badawczej oraz wdrożenie wyników B+R
mających na celu opracowania i skomercjalizowania
nowych produktów

420 750,00 zł

608 850,00 zł
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32.

RPMP.01.02.03- Replikant Spółka z ograniczoną
12-0127/21
odpowiedzialnością

Opracowanie w ramach badań B+R zintegrowanego
centrum energetycznego, łączącego ze sobą zasilanie
fotowoltaiczne i magazyn energii o budowie
modułowej wraz z jego wdrożeniem

425 000,00 zł

514 987,63 zł

33.

Centrum Doradztwa
RPMP.01.02.03Biznesowego "Primus" Tomasz
12-0128/21
Kochańczyk

Przeprowadzenie prac w zakresie opracowania
urządzenia do zabiegu przedłużania i zagęszczania
włosów oraz wdrożenie wyników prac B+R przez firmę
CDB "Primus" Tomasz Kochańczyk.

358 079,50 zł

518 162,10 zł

34.

RPMP.01.02.03Michał Rzadkosz
12-0131/21

Innowacyjna koncepcja tłumienia drgań
nowoczesnych przewodów elektroenergetycznych
poddanych działaniu skumulowanych oddziaływań
zewnętrznych

268 503,05 zł

388 539,71 zł

35.

Notax prowadzenie ksiąg
RPMP.01.02.03rachunkowych Stachnik i spółka
12-0133/21
Spółka jawna

Badania i ich wdrożenie w zakresie rozpoznawania
kategorii kosztowych na fakturach i łączenie ich z
kontami księgowymi z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji.

424 660,00 zł

614 508,00 zł

36.

RPMP.01.02.03- Katarzyna Pisarik agencja
12-0134/21
reklamowa Motive

Zakup usługi badawczej w celu opracowania
innowacyjnych produktów rekreacyjno-sportowych
oraz wdrożenie wyników prac B+R do oferty firmy
Motive Katarzyna Pisarik

425 000,00 zł

645 750,00 zł
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37.

RPMP.01.02.03- Aquforest spółka z o.o. spółka
12-0135/21
komandytowa

Wdrożenie nowego produktu w postaci rozszerzonego
testu dla kluczowych związków azotu, rozpuszczonego
węgla organicznego oraz zasadowości.

299 625,00 zł

433 575,00 zł

38.

RPMP.01.02.03Grzegorz Pukacz PB
12-0136/21

Rozwój firmy Grzegorz Pukacz PB poprzez
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych

416 500,00 zł

602 700,00 zł

39.

RPMP.01.02.03Intenox Sp. z o.o.
12-0138/21

Wprowadzenie innowacyjnego pakietu usług w
oparciu o nowatorski system laserowy, służący
pomiarowi zieleni wysokiej

191 250,00 zł

276 750,00 zł

14 515 649,83 zł

20 674 281,98 zł

SUMA:

