Lista wniosków o dofinansowanie, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane
do oceny merytorycznej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”
(Moduł 1: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa)
realizowanego w ramach
Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Lp.

Nazwa Grantobiorcy

Siedziba
Grantobiorcy

Tytuł przedsięwzięcia

1

Saventic Health
sp. z o.o.

Toruń

Aplikacja medyczna Twoje Zdrowie dla pacjentów,
lekarzy, poradni dostarczająca wczesną diagnostykę
w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji

2

Centrum Rozwoju
Kapitału sp. z o.o.

Bydgoszcz

Opracowanie innowacyjnego finansowego narzędzia
analitycznego

3

Polder sp. z o.o.

Bobrowo

Prace badawczo-rozwojowe w obszarze opracowania
spienionego kajmaku wegańskiego

4

HorizON Business HUB
sp. z o.o.

Włocławek

5

„M M Produkt” Maciej
Mikołajczak

Bydgoszcz

6

„M M Produkt” Maciej
Mikołajczak

Bydgoszcz

7

„M M Produkt” Maciej
Mikołajczak

Bydgoszcz

8

Totem.com.pl
sp. z o. o., sp. k.

Inowrocław

9

Maltex sp. z o. o.

Bydgoszcz

Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy,
w celu opracowania innowacyjnego w skali
międzynarodowej produktu

Prace B+R w zakresie opracowania technologii i
urządzenia DAT-KidOpter do badania astygmatyzmu i
wybranych schorzeń cywilizacyjnych u dzieci
Realizacja prac B+R – Opracowanie
biodegradowalnego opakowania spożywczego z
podwójną etykietą, ograniczającą migrację substancji
chemicznych
Realizacja prac B+R – opracowanie jednorodnego
absorbenta wilgoci do zastosowania w opakowaniach
dla branży farmaceutycznej
Realizacja prac B+R – opracowanie nowej,
ekologicznej mieszanki tworzywa biodegradowalnego
do zastosowania w opakowaniach dla branży
farmaceutycznej
Realizacja prac B+R przez firmę Totem z
Inowrocławia, w celu wprowadzenia do oferty
innowacyjnych usług

10

Purinova sp. z o.o.

Bydgoszcz

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem
poliolu poliestrowego do produkcji (PUR/PIR) o
poprawionej izolacyjności

11

Przedsiębiorstwo
Projektowania i
Realizacji „GOSTER”
Anna Pater

Bydgoszcz

Opracowanie innowacyjnego produktu dla
budownictwa

12

KDVmobile
sp. z o.o.

Bydgoszcz

Wykorzystanie nanocząstek o właściwościach
bakteriobójczych w produkcji mleka.
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13

BELGUM
sp. z o.o.

Bydgoszcz

Opracowanie innowacyjnej pokrywy silnia o
właściwościach antypirenowych dla branży
automotive.

14

Mikro Hub
sp. z o.o.

Bydgoszcz

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania
materiałów gradientowych FMG.

15

Trops Coatings
sp. z o.o.

Toruń

Innowacyjna technologia dwuwarstwowego
malowania proszkowego „Proszek na proszek”

16

Action Studio
Jakub Tomajczyk

Toruń

Opracowanie pół-automatycznego systemu do
szybkiego, taniego i precyzyjnego skanowania
obiektów i tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć.

17

Z.P.O. „F i O”
Maciej Polakowski

Bydgoszcz

Prace rozwojowe w zakresie znacząco
udoskonalonego procesu zaprasowywania dołów
nogawek spodni w odzieży wysokogatunkowej

18

Z.P.O. „F i O”
Maciej Polakowski

Bydgoszcz

19

SEAT MED
sp. z o.o.

Solec Kujawski

20

InventionBio
sp. z o.o.

Bydgoszcz

Opracowanie innowacyjnego na skalę globalną
nanonośnika z biosurfaktantów i naturalnych olejów

21

Inventionmed S. A.

Bydgoszcz

Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego
w postaci wirtualnej strzykawki treningowej w VR

22

Boruta-Zachem S.A.

Bydgoszcz

Innowacyjne naturalne kosmetyki dla
profesjonalistów oparte o unikalne substancje na
bazie rzepaku – biorafinowane: surfaktynę i lewan

23

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „POLIMER”
Spółka z o.o.

Solec Kujawski

Innowacja technologiczna w wytwarzaniu
kompozytów PUR-RTM w spółce POLIMER z Solca
Kujawskiego

24

„Govena Lighting” S.A.

Toruń

Rodzina zasilaczy stałoprądowych LED z
nastawialnymi wartościami prądu wyjściowego

25

ECOM
sp. z o.o.

Toruń

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i
machine learningu do optymalizacji i automatyzacji
procesów korzystania z usług medycznych

26

Tioman
sp. z o.o., sp. k.

Ostaszewo

Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji
wsporczych do zawieszania tablic drogowych i
informacyjnych

27

Manufaktura
Michał Grzębski

Łubianka

Opracowanie prototypów modułowych wycinarek
plazmowych do blach wraz z systemem ich
pakowania

28

KM Perlit
sp. z o.o.

Bydgoszcz

Opracowanie dokumentacji technicznej na wdrożenie
innowacyjnej technologii produkcji perlitu
ekspandowanego z powłoką hydrofobową z silikonu

Prace rozwojowe w zakresie znacząco
udoskonalonego procesu doszywania szlufek i etykiet
w odzieży wysokogatunkowej
Pasażerski fotel samochodowy o obniżonej masie i
poszerzonej funkcjonalności użytkowej przeznaczony
do pojazdów samochodowych kategorii M1 typu
KAMPER
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29

Eduexpert
sp. z o.o.

Toruń

Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych
multimedialnych pakietów edukacyjnych do
przeprowadzania eksperymentów

30

Medap
sp. z o.o.

Włocławek

Opracowanie wyników prac B+R w celu stworzenia
Inteligentnych Placówek Medycznych.

31

Gauss
Piotr Szymański

Rypin

Mobilny rejestrator trafień.

32

Fundacja Centrum
Badań i Ochrony
Środowiska Człowieka
„Habitat”

Bydgoszcz

„Wytwarzanie środków poprawiających właściwości
gleb na bazie naturalnych osadów dennych
pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów
wodnych.”

33

Zakład Energoelektroniki
Twerd sp. z o.o.

Toruń

Typoszereg stacji szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych prądem stałym DC o mocach 50-200kW

34

Zakład Energoelektroniki
Twerd sp. z o.o.

Toruń

35

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
AMIMED
Henryk Kuliński

Włocławek

36

RC Tomasz Stankiewicz

Toruń

37

AppWorks Software
House Konrad Milewski

Toruń

38

Vitroflora
Grupa Producentów
sp. z o.o.

Dobrcz

39

Vitroflora
Grupa Producentów
sp. z o.o.

Dobrcz

40

Vobacom
sp. z o.o.

Typoszereg falowników o mocach 40-200kW do
napędu pojazdów elektrycznych w tym do silnika
sześciofazowego
Opracowanie w drodze prac b+r innowacyjnego
systemu 24h opieki osób
starszych/niepełnosprawnych w ich
domach/mieszkaniach
Opracowanie i wprowadzenie na rynek aplikacji
mobilnej oraz webowej promującej handel na
targowiskach i giełdach towarowych
Opracowanie i wdrożenie modułowej platformy
zawierającej zestaw narzędzi do tworzenia
dedykowanego oprogramowania dla firm z sektora
MŚP
Innowacyjna technologia produkcji mikrosadzonek na
drodze przyspieszonej organogenezy w warunkach
upraw wertykalnych i sterowanych parametrów
klimatu
Nowatorska technologia przechowywania sadzonek
ex vivo i ex vitro w warunkach kontrolowanego
klimatu i zoptymalizowanego promieniowania LED

Toruń

Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy
usuwaniu usterek na budowie w procesie
inwestycyjnym

41

Vobacom
sp. z o.o.

Toruń

Kalibracja obiektywów cyfrowych w przestrzeni
rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach
mobilnych

42

Zakład Elektroniczny
SIMS sp. z o.o., s.k.

Bydgoszcz

Prace B+R w zakresie innowacyjnej tablicy ledowej.

43

Zakład Elektroniczny
SIMS sp. z o.o., s.k.

Bydgoszcz

Prace B+R w zakresie innowacyjnego sterownika i
komputera pokładowego

44

Spotik
sp. z o.o.

Toruń

Prace badawczo-rozwojowe w obszarze selekcji
miejsc do rekomendacji przy użyciu metod AIIML
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45

MORAI
sp. z o.o.

Toruń

Prowadzenie prac B+R nad systemem polecającym
pozycje książkowe w oparciu o metody sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego.

46

MORAI
sp. z o.o.

Toruń

System dialogowy oparty na sieciach neuronowych z
pamięcią.

47

Cityspace
Joanna Grygiel

Osielsko

Innowacyjny system ogrodzeń o podwyższonym
poziomie bezpieczeństwa użytkowników

48

Air Fusion
sp. z o.o.

Nakło nad
Notecią

Moduł platformy Air Fusion do segmentacji obrazu i
douczania sieci neuronowych, usprawniający
automatyczną detekcję usterek na elementach
infrastruktur

49

Optiguard sp. z o.o.

Toruń

Optiwatch – system zabezpieczeń smartwatchy i
fitbandów na otwartych ekspozycjach sklepowych

50

Fabryka Cukiernicza
„Kopernik” S.A.

Toruń

Opracowanie receptury oraz technologii produkcji
kremu do wafli oraz pierników wzbogaconych o
witaminy D i K

51

Fabryka Cukiernicza
„Kopernik” S.A.

Toruń

Manufaktura czekolady. Opracowanie produkcji
czekolad ręcznie przygotowywanych z
wykorzystaniem różnego rodzaju surowców

52

Fabryka Cukiernicza
„Kopernik” S.A.

Toruń

Opracowanie receptury oraz technologii produkcji
pierników z dodatkiem alkoholu na etapie
leżakowania
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