
 

 
 

 

Lista przedsięwzięć z pozytywną oceną formalną w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher 
Badawczy” (FBiW-VB) II nabór 

 

Lp. Nazwa Grantobiorcy Tytuł przedsięwzięcia 

1.   
EduPower Robert Brudnicki 

Opracowanie i komercjalizacja innowacyjnego 
produktu: Interaktywne muzeum i pracownia zielarska 
„Z natury Borów” 

2.   
Outsorcing Partners 
Polskaorganicznych 

Opracowanie mieszanki i kompozytu materiałów 
przeznaczonych do zastosowań medycznych w 
ortopedii przy wykorzystaniu technologii produkcji w 
druku 3D 

3.   
Bydgoski Klaster Przemysłowy 

Stworzenie lekkiego i kompaktowego krzesełka 
przenośnego dla osób starszych i niepełnosprawnych z 
trudnościami poruszaniu się 

4.  ”Feniks Style”  
Kamilla Jastrzębska 

Innowacyjna platforma do nauki wizażu 

5.  „Biomika” 
 Joanna Hohenberg 

Badania nad innowacyjnym rozwiązaniem opakowania 
typu tuba/sztyft do przechowywania produktów w 
branży spożywczej 

6.   1. „CASTEX” ANNA BEDNARZ 2. 
BEDNARZ NIERUCHOMOŚCI 
ANNA BEDNARZ 

Opracowanie projektu mechanicznego oraz wykonanie 
prototypu urządzenia do załadunku palet dla punktów 
zerowych 



 

 
 

7.  3WAY Monika Mitoraj Prototyp funkcjonalny aplikacji e-szkoły językowej jako 
skalowalnego i modułowego rozwiązania do 
wielowariantowego zarządzania placówką edukacji 

8.  Adam Hłond NWG Zakup usługi B+R w celu udoskonalenia urządzeń do 
oczyszczania powietrza 

9.  ADAPTIVE LUBRICANTS 
SOLUTIONS SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Opracowanie dodatków obniżających współczynnik 
tarcia zmniejszających zużycie elementów trących w 
układach urządzeń do recyklingu. 

10.  ADEP Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnego oprogramowania do 
transpozycji plików JPK w zakresie analiz rachunkowych 

11.  Agencja NOVA  Nina Czerwińska 
- Kik 

Badania modelowe układu i struktury napowietrzania 
dla innowacyjnego bioreaktora 

12.  Akson Sp. z o.o. Opracowanie metody kontroli krawędzi tnącej w 
narzędziach przetwórczych do technol. wytłaczania  
z rozdmuchiwaniem oraz budowa prototypu 
przemysłowego 

13.  Alpakatech Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnego rozdrabniacza zbryleń  
w materiałach sypkich 

14.  Alpakatech Sp. z o.o. Zakup prac B+R  
od jednostki naukowej służących opracowaniu 
innowacyjnego przesiewacza klasyfikującego  
z modułem badania jakości w procesie 

15.  Anwipharma Sp. z o.o. Poprawa właściwości reologicznych wyrobu 
medycznego w postaci sprayu do stosowania  
w gardle i jamie ustnej, zawierającego witamy  
A i E 



 

 
 

16.  Anwipharma Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego w 
postaci proszku do sporządzenia roztworu do płukania 
nosa i zatok 

17.  Belgum Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Opracowanie innowacyjnej technologii montażu 
uszczelki do baterii rowerowej 

18.  Belgum Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
koszyka do miski olejowej. 

19.  Bellbox Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością   
  

Opracowanie projektu lustra interaktywnego wraz z 
innowacyjnym oprogramowaniem   

20.  Bellbox Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Opracowanie projektu zaawansowanego narzędzie 
teleinformatycznego do generowania grafiki i animacji 
wektorowej oraz dynamicznych modeli 3D. 

21.  Berkano Mind Paweł Klimek  Sensor – opracowanie innowacyjnej technologii 
produkcji czujnika detekcji dla branży automotive. 

22.  Berkano Mind Paweł Klimek  
 

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
koszyków do transportu jaj 

23.  Berkano Mind Paweł Klimek  Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
unikalnego detalu do baterii rowerowych. 

24.  Biuro Rachunkowe Usługi 
Finansowe "Diament" Dariusz 
Alabrudziński 

Stworzenie innowacyjnego systemu do zarządzania i 
rozwoju dla biur rachunkowych wielooddziałowych 

25.  BTF CENTRUM SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
  
 

Organizacja pracy przedstawicieli handlowych w 
obszarze pozyskiwania klientów, realizacji zadań, 
planowania sprzedaży i bieżącego raportowania 
wyników 



 

 
 

26.  CEGRA Cezary Graul Zakup usługi B+R w zakresie stworzenia prototypu 
urządzenia skanującego ciało człowieka wraz z 
oprogramowaniem 

27.  Centrum Eksperckich Rozwiązań 
Biznesowych  
Andrzej Wiśniewski 

Aplikacja do zgłaszania (rejestracji  
i procesowania) aktywności pracowników  
w doskonaleniu firmy (portal wraz z aplikacją mobilną) 

28.  Cieszyński Janusz – Firma 
Usługowa „JAN MAG” 
 

Opracowanie technologii uzdatnienia soi nie 
modyfikowanej genetycznie na cele paszowe 

29.  Cieszyński Janusz – Firma 
Usługowa „JAN MAG” 
 

Opracowanie technologii uzdatnienia substartu 
gorzelnianego w celu uzyskania nawozu. 

30.  CREATIVE TECH SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych 
parametrach mechanicznych do zastosowań w 
poligrafii. 

31.  DA VINCI INVESTMENT Sp. z o.o. Inteligentna wyszukiwarka pożyczkowa 

32.  DJL Dariusz Buchaniec Numeryczna analiza dźwigarów powierzchniowych 
metodą elementów konstrukcyjnych 

33.  EduVital  
Dorota Łoboda 

Innowacyjna metoda zapobiegania otyłości wśród 
dzieci i młodzieży 

34.  Equstat  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Opracowanie unikalnej technologii produkcji obudowy 
filtra wodnego 
 

35.  Equstat  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Opracowanie narzędzia informatycznego do 
efektywnego zarządzania gospodarką materiałową w 
firmach branży tworzyw sztucznych 



 

 
 

 

36.  Equstat  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Opracowanie zaawansowanego narzędzia 
teleinformatycznego do zarządzania produkcją w czasie 
rzeczywistym dla branży przetwórstwa polimerów i 
gumy. 

37.  FAMOR S.A. Zaprojektowanie, badania i przygotowanie do 
wdrożenia latarni nawigacyjnych LED 

38.  FAMOR S.A. Zaprojektowanie, badania i przygotowanie do 
wdrożenia wielowejściowych sygnalizatorów 
akustycznych 

39.  FAMOR S.A. Opracowanie konstrukcji i badania projektora 
laserowego do zastosowań morskich 

40.  Fizjoterapia  
Anna Grochowska 

Opracowanie innowacyjnego modelu rehabilitacji 
blizny  
po zabiegach chirurgicznych 
 z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
badawczego 

41.  Fundacja ORION EMOFINE – wielofunkcyjnego z interfejsem do 
monitorowania stanu emocjonalnego człowieka przy 
wykorzystaniu technologii GSR 

42.  Fundacja Platon im. Kuby 
Rumińskiego  

Zakup prac badawczo-rozwojowych w celu 
opracowania multimedialnego mobilnego pop-up 
science center 

43.  Fundacja Platon im. Kuby 
Rumińskiego 

Badania B+R w celu stworzenia innowacyjnego, 
multimedialnego pokazu o polskich naukach ścisłych, 
zgodnie z najnowszymi trendami komunikacji nauki 



 

 
 

44.  Fundacja Platon im. Kuby 
Rumińskiego   

Opracowanie edukacyjnej instalacji audiowizualnej 
prezentującej zagadnienia astronomiczne 

45.  Futnet Rafał Sobacki Zamówienia Grupowe – opracowanie aplikacji 
umożliwiającej zakupienie różnego rodzaju produktu w 
promocyjnej cenie, bez ryzyka finansowego firmy 
wystawiającej produkt 

46.  Gawrońscy Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcyjnej  
z zastosowaniem linii technologicznej 

47.  High Technology Glass Polska 
Sp. z o.o. 

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego 
urządzenia do kontroli jakości szkła prywatnego PDLC 
(SmartStation4g) 

48.  High Technology Glass Polska 
Sp. z o.o. 

Opracowanie innowacyjnego kontrolera i zasilacza 
paneli szkła prywatnego zintegrowanego  
z systemem Fibaro (FibaroCon4g) 

49.  High Technology Glass Polska 
Sp. z o.o. 

Opracowanie innowacyjnego kontrolera i zasilacza 
paneli szkła prywatnego z systemem rolet 
elektronicznie sterowanych (Blindcon4g) 

50.  HorizON Business HUB sp. z o.o. 
  

Opracowanie modelu urządzenia do badania 
astygmatyzmu u dzieci 

51.  HorizON Business HUB sp. z o.o. 
  

Opracowanie schematu innowacyjnego urządzenia do 
badania astygmatyzmu z torem audio 

52.  HR EDU  
Bożena Karpińska 

Opracowanie aplikacji do monitorowania zdrowia i 
kondycji fizycznej pracowników 

53.  III Filary  
Michał Grochowiecki 

Opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi online 
do obliczania i rysowania elementów konstrukcji 
żelbetowych współpracujących  
z Autocad-em 



 

 
 

54.  Impact Identyfikacja Firm Sp. z 
o.o. 

Automatyzacja obróbki szkła  

55.  Impact Identyfikacja Firm Sp. z 
o.o. 

Opracowanie metody cięcia forniru i pomalowanych 
listewek 

56.  Impact Identyfikacja Firm Sp. z 
o.o. 

Usprawnienie procesu obróbki wielkoformatowych 
materiałów reklamowych 

57.  INOTIS Centrum Likwidacji Szkód  
Sp. z o.o. 

Skaner przedmiotów  
i pomieszczeń 

58.  INOTIS Centrum Likwidacji Szkód  
Sp. z o.o. 

Opracowanie systemu oględzin szkód 
ubezpieczeniowych  
on-line 

59.  INOTIS Centrum Likwidacji Szkód  
Sp. z o.o. 

Opracowanie usługi backup’u danych dotyczących 
likwidacji szkód zgodnego  
z wymogami RODO 

60.  Instytut Genetyki Sądowej Sp. z 
o.o. 

Opracowanie innowacyjnego  
TOX-TEST wykrywającego obecność niebezpiecznych 
związków w organizmie człowieka 

61.  JAMPSTUDIO Sp. z o.o. Portal, który ma gromadzić najlepsze, rzetelne, 
profesjonalne i sprawdzone przez klientów Software 
House oraz Agencje Interaktywne z całej Polski 

62.  JKT  
Tomasz Ocetkiewicz 

Zestaw narzędzi do nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem 
metod robotyki i metodologii szybkiego 
prototypowania  

63.  Kamilla Łubińska CAMEO Opracowanie i wdrożenie nowego produktu w postaci 
innowacyjnej maskownicy wlewu gazu imitującego rurę 
wydechową 



 

 
 

64.  KB GLOBAL Sp. z o.o. Opracowanie technologii gięcia 3d prętów o średnicy  
do 5mm oraz opracowanie prototypu obrabiarki 
(giętarki) 

65.  KDVmobile  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością
    

Opracowanie antypirenowego kompozytu 
polimerowego dla branży kablowej 
 

66.  KDVmobile  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Opracowanie innowacyjnego antypirenowego 
kompozytu polimerowego do branży AGD 

67.  Klinika Stomatologiczna 
DENMED 

Opracowanie nowej technologii regeneracji ukł. 
kostnego jamy ustnej poprzez zastosowanie 
indywidualnych siatek tytanowych otrzymanych 
metodą druku 3D 

68.  Klinika Stomatologiczna 
DENMED 

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania 
spersonalizowanych implantów stomatologicznych 
wytwarzanych techniką druku 3D 

69.  KONSULMED  
Adrianna Szuflicka 

Opracowanie innowacyjnej formy wsparcia procesu 
rehabilitacji dzieci  
z zastosowaniem mobilnej aplikacji internetowej 

70.  KORRO PLUS  
Joanna Kopeć 

Zaprojektowanie typoszeregu innowacyjnych 
podwodnych lamp led przeznaczonych do 
specjalistycznej technologii fontannowej 

71.  KORRO PLUS  
Joanna Kopeć 

Zaprojektowanie wielostrumieniowej dyszy do fontann 
suchopowierzchniowych przeznaczonych do 
specjalistycznej technologii fontannowej 

72.  Kujawsko-Pomorski Klaster 
Brewstera 

Opracowanie innowacyjnej usługi typu Audio Guide 

73.  Kujawsko-Pomorski Klaster 
Brewstera 

Zakup prac badawczo-rozwojowych prowadzących do 
opracowania innowacyjnej usługi interaktywnego 
narzędzia „market multimedialny” 



 

 
 

74.  Kujawsko-Pomorski Klaster 
Brewstera 

Badania B+R w celu stworzenia prototypu innowacyjnej 
wielokanałowej gry wirtualnej z wykorzystaniem teorii 
Edutainment  

75.  LLJ Software&Electronics 
Jarosław Oleszko 

Badania mikroprocesorowego sterownika 
pomiarowego wykorzystywanego w warunkach 
przemysłowych i transporcie 

76.  Łukasz Dominik Trzeciak Badanie ekonomiki oraz zasadności użycia hybrydy 
fotowoltaiki  
z nową generacją mat grzewczych na podczerwień   
w budownictwie energooszczędnym  
w Polsce 

77.  Łukasz Dominik Trzeciak Badanie ekonomiki oraz zasadności użycia hybrydy 
fotowoltaiki, syst.baterii i nowej gen.mat grzewczych 
na podczerwień   
w bud. energooszcz.  
w Polsce 

78.  Łukasz Dominik Trzeciak Badanie ekon. i zasadności użycia hybrydy fotowoltaiki, 
syst. baterii, PC do CWU i nowej gen.mat grzewczych na 
podczerwień w bud.energooszcz. w Polsce 

79.  MARACH  
Krzysztof Marach 

Opracowanie innowacyjnego produktu z zakresu 
dostosowań pojazdów dla osób niepełnosprawnych 

80.  MARLENA MAZUR 
BUCHALTERNET 

Zwiększenie wydajności pracy rachunkowości 
zarządczej przez wprowadzenie komplementarnego 
systemu BI 

81.  MARLENA MAZUR 
BUCHALTERNET 

Innowacyjne narzędzie do integrowania dużych baz 
danych w ramach modułów rozliczeniowo-księgowych 

82.  MARLENA MAZUR 
BUCHALTERNET 

Innowacyjny system tworzenia wersji elektronicznych i 
weryfikacji dokumentów księgowych. 



 

 
 

83.  MASTER EDU Przemysław 
Ziółkowski 

STER-Z (S-synergia specjalizacji, T-terapia, E-edukacja, 
R-rehabilitacja, Z-zdrowie) – innowacyjne  
i spersonalizowane narzędzie diagnostyczne 

84.  MASTER EDU Przemysław 
Ziółkowski 

Innowacyjne gry miejskie miast województwa 
kujawsko-pomorskiego dla seniorów, propagujące 
dziedzictwo kulturowe w 100-lecie niepodległości. 

85.  MASTER EDU Przemysław 
Ziółkowski 

GPS - Generator Potrzeb Seniorów: Opracowanie 
innowacyjnego narzędzia badającego potrzeby 
zdrowotne  
i psychospołeczne seniorów 

86.  Mawax Software Mariusz 
Aleksiewicz 

Mobilny system monitoringu jakości powietrza 

87.  Michał Łusiak Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Bachus 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Proszki Mleczne 
Towarzystwo Depozytowe 

Stosowanie żywności funkcjonalnej w postaci siary 
bydlęcej liofilizowanej z niską zawartością lakto  
w diecie osób  
z nieswoistymi zapaleniami jelit 

88.  Miklan Ryza Spółka Jawna 
Michał Michalski Łukasz 
Michalski 

Zakup usługi B+R w celu opracowania projektu 
prototypu innowacyjnej maszyny papierniczej z 
układem przygotowania makulaturowej masy 
papierniczej 

89.  MIKONET  
Piskorska Monika 

Innowacyjne urządzenie służące do zdalnego 
monitoringu parametrów kluczowych elementów 
infrastruktury sieci bezprzew. z możliwością aut. 
restartu 

90.  Mobiletis  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Zakup prac B+R dot. technologii naczynia wzbiorczego 
zawierającą przeponę w kształcie pęcherza z 
elastycznego materiału do branży AGD 



 

 
 

 

91.  Mobiletis  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Zakup prac B+R dotyczących technologii elastycznej 
membrany do produkcji zbiorników w branży 
polimerowej 

92.  Modrzejewski Consulting Paweł 
Modrzejewski 
 

Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania 
gry planszowej obejmującej elementy bezpieczeństwa. 
 

93.  MORAI spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Spersonifikowany generator dialogów dla wirtualnych 
asystentów. 

94.  MOTOPODROZNI.PL Sp. z o.o Opracowanie innowacyjnej metody zarządzania 
rekomendacjami  
na platformach integrujących dostawców na potrzeby 
integracji specjalistycznych usług 

95.  MOTOPODROZNI.PL Sp. z o.o Opracowanie innowacyjnego rozwiązania wysyłania 
online na urządzenia mobilne prezentacji 
multimedialnych z obiektów oznaczonych aktualną 
pozycją GPS 

96.  MOTOPODROZNI.PL Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania 
współdzielenia pojazdów jednośladowych dla  
tzw. ridesharingu na potrzeby rozwoju transportu i 
mobilności w regio 

97.  NETMIX Sp. z o.o. Opracowanie wydajnego sposobu klejenia drewna 

98.  NETMIX Sp. z o.o. Opracowanie wydajnego sposobu cięcia poprzecznego 
listewek drewnianych 

99.  NETMIX Sp. z o.o. Automatyczne znakowanie materiałów organicznych 



 

 
 

100.  NETWORK WAY  
Sp. z o.o. 

Aplikacja do zarządzania zasobami intelektualnymi 
pracowników 
 

101.  NETWORK WAY  
Sp. z o.o. 
  

Aplikacja do tworzenia stałych zamówień dla produkcji 
 

102.  NETWORK WAY  
Sp. z o.o. 
  

System do Rezerwacji Obozów Sportowych  
i zarządzania grupami 

103.  New Entertainment Tomasz 
Pająkowski 

Opracowanie innowacyjnego mechanizmu 
fabularyzowanych gier 

104.  NMG S.A. Centralny System Monitorowania Mediów (CSMM) 
uwzględniający warunki środowiskowe, dedykowany 
obiektom użyteczności publicznej 

105.  Ośrodek Szkoleniowo-
Wdrożeniowy  
Marek Szarata 

Opracowanie innowacyjnej platformy dla szkoleń 
hybrydowych w branży fizjoterapeutycznej 

106.  Osiedle Słoneczne  
Sp. z o.o.  
 

Opracowanie uniwersalnych wytycznych efektywnego 
pozyskiwania energii słonecznej dla budownictwa 
pasywnego i zeroenergetycznego 

107.  P.W. IPPON  
Grzegorz Bartoszewicz 

Przeprowadzenie badań związanych  
z opracowaniem nadbudowy specjalistycznej kabiny 
pojazdów użytkowych 

108.  P.W. IPPON  
Grzegorz Bartoszewicz 

Przeprowadzenie badań związanych  
z opracowaniem zabudowy specjalistycznej pojazdów 
użytkowych lub przyczep do przewozu pojazdów 

109.  P.W. IPPON  
Grzegorz Bartoszewicz 

Przeprowadzenie badań związanych  
z opracowaniem składanego systemu typu plandeka 
pojazdów użytkowych. 



 

 
 

110.  Pałucka Drukarnia Opakowań sp. 
z o.o. 

Opracowanie projektu wzorniczego opakowań do 
kwiatów doniczkowych 

111.  Pałucka Drukarnia Opakowań sp. 
z o.o. 

Opracowanie projektu wzorniczego opakowania do 
mrożonek typu „family pack” z możliwością podziału na 
mniejsze opakowania 

112.  Pałucka Drukarnia Opakowań sp. 
z o.o.  

Opracowanie projektu wzorniczego opakowania do 
mrożonek typu „family pack” z możliwością podziału na 
mniejsze opakowania dla produktów niemrożonych 

113.  Podejście Przedmiotowe  
Joanna Sichel 

Opracowanie dwufunkcyjnego siedziska barowego. 

114.  Polimer Inno Tech Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnej blendy tworzywowej o 
właściwościach magnetycznych. 

115.  Pracownia Do Rzeczy  
– Krzysztof Rychławski 

Projekt lampy LED 

116.  PRACOWNIA EDUKACYJNA  
Alicja Kozubska 
 

Opracowanie narzędzia do zarządzania ryzykiem kursu 
walutowego dla podmiotów sektora turystyki 
zdrowotnej  
w województwie kujawsko-pomorskim 

117.  PRACOWNIA EDUKACYJNA  
Alicja Kozubska 
 

Opracowanie innowacyjnego programu wsparcia dla 
opiekunów i członków rodzin osób z 
niepełnosprawnościami oraz ciężką chorobą przewlekłą 

118.  Prila Sp. z o.o. Opracowanie technologii produkcji przetworów  
z wykorzystaniem surowców ekologicznych  
i leczniczych oraz hydrokoloidów 

119.  Progresnet  
Dominik Kostrzak 

Zakup prac badawczo-rozwojowych nad aplikacją 
mobilną „Wycieczka po zdrowie” od jednostki 
naukowej 



 

 
 

120.  Progresnet  
Dominik Kostrzak 

Zakup prac badawczo-rozwojowych nad aplikacją 
mobilną „Bezpieczny kontakt  
z żywnością”  
od jednostki naukowej 

121.  Progresnet  
Dominik Kostrzak 

Zakup prac badawczo-rozwojowych nad grą planszową 
„Rejs po Kanale Bydgoskim”  
od jednostki naukowej 

122.  PROJEKT SUKCESJA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Aplikacja mobilna służąca spersonalizowanej 
diagnostyce i profilaktyce zdrowotnej dla uczestników 
klubów fitness 

123.  PROJEKT SUKCESJA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Aplikacja mobilna służąca turystyce caravaningowej w 
regionie kuj-pom 
 

124.  PROJEKT SUKCESJA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Aplikacja mobilna służąca prezentacji zasobów 
sportowo-rekreacyjnych regionu 
 

125.  PROXYMEDIA  
Sp. z o.o. 

Projekt adaptacyjnej anteny RFID, dostosowanej do 
współpracy z czytnikami zbliżeniowymi 

126.  PROXYMEDIA  
Sp. z o.o. 

Opracowanie układu sterowania systemu kontroli 
dostępu oraz uzyskanie nowych cech  
i funkcjonalności centrali 

127.  PROXYMEDIA  
Sp. z o.o. 

Opracowanie technologii sterowania głosem  
w dedykowanym oprogramowaniu beneficjenta 

128.  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Lechpol  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Opracowanie technologii zastosowania płynnego 
nawozu azotowo-siarkowego (ASL)  
w integrowanej  
i ekologicznej produkcji żywności 



 

 
 

129. b Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Tarpol Sp. z o.o. 

Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-
asfaltowej na bazie sadzy popirolitycznej 

130.  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Tarpol Sp. z o.o. 

Opracowanie biogazowni w skali nano do utylizacji 
odpadów biodegradowalnych dla gospodarstw 
domowych i gastronomii 

131.  Przyrodnicy24 Rydzkowski 
i  Kośmicki Sp.j. 

Stworzenie nowych mieszanek do produkcji budek 
lęgowych dla ptaków i nietoperzy 

132.  Pulsar System Jacek Skorupa Mobilny Serwisant 

133.  Pulsar System Jacek Skorupa Integrator Allegro 

134.  RAFAN  
Rafał Andrzejewski 

Proekologiczne repelenty na bazie lotnych związków 
organicznych przeznaczone do odstraszania szkodników 
iglaków 

135.  RAWICOM Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa 

Zakup usługi B+R w celu opracowania  
i wykonania prototypu stacji ładowania prądu 
przemiennego 

136.  Redev INT.  
Krzysztof Weder 

Mobilne inteligentne systemy magazynowania energii 
do eliminacji deficytów energii w sieci wysokiego 
napięcia oraz do zasilania pojazdów mechanicznych 

137.  RUTKOWSKI LTD SP. Z O.O. Opracowanie urządzenia sterującego dla seniorów 

138.  RUTKOWSKI LTD SP. Z O.O. Manual doboru poszczególnych form przekazu do 
grupy odbiorców 



 

 
 

139.  RUTKOWSKI LTD SP. Z O.O. Program opracowania i wdrożenia autorskiego modelu 
prowadzenia kompleksowej telerehabilitacji 
kardiologicznej i wtórnej prewencji. 

140.  RYPIŃSKIE ZAKŁADY METALOWE 
SP. Z O.O. 

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
pierścieni stalowych 
 

141.  Silver Mind Łukasz Paradowski Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
wyrobów z gumy o właściwościach antyseptycznych 

142.  SKILLS  
Animacja-Edukacja  
Kinga Woźniak 

Opracowanie innowacyjnej mobilnej wypłycającej 
platformy basenowej 

143.  SKILLS  
Animacja-Edukacja  
Kinga Woźniak 

Opracowanie innowacyjnej maty  
do nauki pływania dzieci i niemowląt 

144.  SPOT CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWE 

Technologia wytwarzania i produkcji kremu bukowego 
na bazie ekstraktu z bukowca 

145.  SPOT Szymon Barczykowski 
  

Badania nad innowacyjnym algorytmem platformy 
rezerwacyjnej w branży beauty 

146.  SPVs Garden  Sp. z o.o.  
  

Opracowanie innowacyjnej uszczelki LED dla branży 
AGD oraz technologii jej wytworzenia.  

147.  SPVs Garden Sp. z o.o.  Opracowanie studium wykonalności dla innowacyjnego 
ogniwa fotowoltaicznego oraz technologii jego 
wytwarzania. 

148.  SPW S.C.  
Hanna i Tomasz Wachowiak 

Mnemotechniki jako skuteczna form zapamiętywania 
dużych partii materiału, a ich wykorzystanie do nauki w 
szkole tzw. zastosowania szkolne 



 

 
 

149.  SPW S.C.  
Hanna i Tomasz Wachowiak 

Stworzenie aplikacji wykorzystującej mnemotechniczne 
sposoby zapamiętywania podnoszące kwalifikacje 
uczniów SP w zakresie znajomości ortografii 

150.  SPW S.C.  
Hanna i Tomasz Wachowiak 

Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem 
mnemotechnik w nauce języków obcych 

151.  SQB Beata Scigocka Zakup prac badawczo-rozwojowych nad portalem 
internetowym „Zdrowy i aktywny senior”  od jednostki 
naukowej 

152.  SQB Beata Scigocka Zakup prac badawczo-rozwojowych nad grą planszową 
„Zdrowy organizm” od jednostki naukowej 

153.  SQB Beata Scigocka Zakup prac badawczo-rozwojowych nad aplikacją 
mobilną „Wartości odżywcze produktów”  
od jednostki naukowej 

154.  STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 

Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora 
do jaj ptactwa drobiowego 

155.  STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 

Zautomatyzowane stanowisko do badania rozkładu 
natężenia i widma światła terapeutycznego  

156.  STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 

Inteligentny sieciowy odbiornik GNSS do pojazdów 

157.  Start-up  
Mariusz Barczak 

Certyfikowane multimedialne szkolenie BHP przy 
wykorzystaniu animacji 2D  



 

 
 

na platformie  
e-learningowej 

158.  Start-up  
Mariusz Barczak 

Opracowanie innowacyjnych gier edukacyjnych dla 
dzieci  
i młodzieży 

159.  Study in Europe  
Sp. z o.o. 

Opracowanie innowacyjnej usługi wspomagającej 
pozyskanie klientów zagranicznych dla potrzeb rynku 
szkolnictwa wyższego 

160.  Stwórca Internetu Maciej 
Świerczyński 

Aplikacja do zarządzania wiedzą online 

161.  Stwórca Internetu Maciej 
Świerczyński 

System do zarządzania czasem w projektach IT 

162.  Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. Innowacyjność procesowa usługi wideopatrolu 
w zakresie wdrażania i zarządzania usługą 
oraz dostosowywania Centrum Monitorowania Alarmu 
do wymogów usługi 

163.  Triss – S. Marciniak sp. Jawna Opracowanie projektu wzorniczego stojaku 
przeznaczonego do eskpozycji e-papierosów 

164.  Triss – S. Marciniak sp. Jawna Opracowanie projektu wzorniczego regału 
wolnostojącego przeznaczonego dla branży fryzjersko-
kosmetycznej/ 

165.  Triss – S. Marciniak sp. Jawna Opracowanie projektu wzorniczego biurek 
pracowniczych 

166.  Twojeauto12 Finanse Sp. z o.o. 
Sp. k. 
 

Opracowanie prototypu wielomarkowego 
konfiguratora dla samochodów użytkowych 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

167.  VOIP24SKLEP.PL  
Sp. z o.o 

Opracowanie nowego produktu w postaci systemu do 
zarządzania i predykcji zużycia materiałów 
eksploatacyjnych oraz zasobów zużywalnych 

168.  VOIP24SKLEP.PL  
Sp. z o.o 

Opracowanie integracji systemu zgłoszeń serwisowych 
RMA dla funkcjonujących platform sklepowych 

169.  VOIP24SKLEP.PL  
Sp. z o.o 

Zaprojektowanie technologii mobilnej telefonu 
stacjonarnego wykorzystując komunikację głosową 
opartą o protokół VoIP. 

170.  Wydawnictwo Prywatne 
Adam Sieracki 

Edukacyjna gra planszowa. Prototyp gry edukacyjnej 
udoskonalonej w zakresie cech i zastosowań 

171.  Zakład Produkcyjno-Usługowy 
ROMEX  
Sp. z o.o. 

Aplikacja do wspomagania ćwiczeń jako znacząca 
modernizacja nowo produkowanych urządzeń do 
ćwiczeń fizycznych 

172.  Zakład Stolarski RUMIŃSKI 
Marek Rumiński 

Wprowadzenie do oferty nowych, drewnianych 
ognioodpornych okien EI60 

173.  ZAKŁAD USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH Lewicki 
Waldemar 

Badania nad proekologicznymi repelentami na bazie 
lotnych związków organicznych przeznaczone do 
odstraszania owadów synantropijnych 

174.  ZIEMECKI - KANCELARIA RADCY 
PRAWNEGO, RADCA PRAWNY 
PRZEMYSŁAW ZIEMECKI 

Internetowy system dostępu do akt - elektroniczny 
obieg dokumentów 

175.  ZOTMiS  
Marzenna Czarska-Sawicka 

Opracowanie składu oraz technologii produkcji 
mieszanki albuminy jaja kurzego  
z dodatkiem określonego błonnika 


