
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 865/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 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”. 
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Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 
 

Lp. Nr wniosku 
Nazwa 

Beneficjenta 
Tytuł projektu 

Data złożenia 
wniosku 

o dofinansowanie 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

(zł) 

Koszt 
całkowity 

projektu (zł) 

Siedziba 
Powiat/Gmina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II runda naboru – wnioski złożone od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

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 

2020-04-30 42 500,00 61 500,00 Kraków/Kraków 

2 
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 

2020-04-30 170 000,00 246 000,00 Kraków/Kraków 



Lp. Nr wniosku 
Nazwa 

Beneficjenta 
Tytuł projektu 

Data złożenia 
wniosku 

o dofinansowanie 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

(zł) 

Koszt 
całkowity 

projektu (zł) 

Siedziba 
Powiat/Gmina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II runda naboru – wnioski złożone od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

3 
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 

2020-04-30 170 000,00 246 000,00 Kraków/Kraków 

4 
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 

2020-04-30 132 600,00 191 880,00 
Kraków/Kraków 

 



Lp. Nr wniosku 
Nazwa 

Beneficjenta 
Tytuł projektu 

Data złożenia 
wniosku 

o dofinansowanie 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

(zł) 

Koszt 
całkowity 

projektu (zł) 

Siedziba 
Powiat/Gmina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II runda naboru – wnioski złożone od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

5 
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 

2020-04-30 155 550,00 225 090,00 Kraków/Kraków 

     670 650,00 zł 970 470,00 zł  

 

 

 
 

Kwota alokacji przeznaczona na konkurs określona w Regulaminie konkursu 4 493 457,65 zł  

Kwota wykorzystana z alokacji - ogółem 840 650,00 zł 

% wykorzystania alokacji  18,71 % 


