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Nr wniosku

nazwa wnioskodawcy

tytuł projektu

1

POIR.01.01.02-00-0001/15

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Spółka Akcyjna

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego

2

POIR.01.01.02-00-0002/15

CONHEFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3
4

POIR.01.01.02-00-0003/15
POIR.01.01.02-00-0004/15

SGK Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Grupa Inco Spółka Akcyjna

"eConBIKE" projekt i budowa prototypów przedprodukcyjnych skutera elektrycznego w klasie równoważnej 125 cm3 wraz ze
stacjonarnym systemem ładowania baterii wspartym technologią fotowoltaiczną.
Movie Drop 1.0 – usługa gwarantująca wzrost bezpieczeństwa i przepustowości transmisji danych multimedialnych.
Technologia granulacji ciśnieniowej z wykorzystaniem mikroorganizmów i związków humusowych

5

POIR.01.01.02-00-0005/15

HOHER S.A

GREEN IT przyszłość polskiej motoryzacji

6

POIR.01.01.02-00-0006/15

Telewizja Polska S.A.

7

POIR.01.01.02-00-0007/15

Carbo Mag sp. z o.o.

8
9
10

POIR.01.01.02-00-0008/15
POIR.01.01.02-00-0009/15
POIR.01.01.02-00-0010/15

Fusioncopter Sp. z o.o.
Datacomp sp. z o.o.
Relpol Spółka Akcyjna

Pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K
Innowacyjne zagospodarowanie odpadów poformierskich do budowy lekkich modułowych materiałów budowlanych na bazie spoiwa
magnezowego
Demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego
Opracowanie platformy integracyjnej BIM Office
Prace rozwojowe nad instalacją demonstracyjną do wytworzenia nowej generacji przekaźników MBS

11

POIR.01.01.02-00-0012/15

AGNIESZKA FILAR BTH DANIEL

System ciągłego pomiaru parametrów eksploatacyjnych cieczy hydraulicznych wraz z praktycznym opracowaniem optymalnej metody ich
kondycjonowania oraz zdalnego monitorowania i diagnozowania przemysłowych układów hydraulicznych

12

POIR.01.01.02-00-0013/15

P.P.H.U."RAFANN" RAFAŁ KACZOR

Lekka, modułowa łódź płaskodenna dla zastosowań specjalnych.

13

POIR.01.01.02-00-0014/15

UPBW Bartłomiej Woźniak

"Skrycie opancerzona uniwersalna platforma umożliwiająca użytkowanie w sytuacjach podwyższonego zagrożenia terrorystycznego"

14
15

POIR.01.01.02-00-0015/15
POIR.01.01.02-00-0016/15

Biko-Serwis sp. z o.o. spółka komandytowa
Ensila Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

16

POIR.01.01.02-00-0017/15

STALKONE Sp. z o.o.

Hybrydowe warstwy izolacyjne na bazie nanozeolitów - linia demonstracyjna i zastosowanie
Opracowanie technologii przemysłowego wzbogacania iłów towarzyszących złożom węgla brunatnego
Usługa, wdrożenie obróbki mechanicznej konstrukcji średnio gabarytowych zgodnie ze standardami NORSOK w przemyśle offshore w
Polsce.

17

POIR.01.01.02-00-0018/15

Fabryka Osi Napędowych - SKB Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo-Akcyjna

18

POIR.01.01.02-00-0019/15

MARVEL Sp. z o.o.

19

POIR.01.01.02-00-0020/15

Sense-Making Marcin Józefowicz

20

POIR.01.01.02-00-0021/15

QUICKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Prace ukierunkowane na wypełnienie luk technologiczno–procesowych i wytworzenie pionierskiej na świecie wielofunkcyjnej technologii
integrującej płatności zbliżeniowe PayPass™ z innymi funkcjonalnościami (identyfikacja, GPS, termometr, zegar, pedometr, karty
wirtualne, zarządzanie kartami i in.) zamknięte w jednym multifunkcyjnym urządzeniu z anteną, kartą microSIM i wkładem Quicko.

21
22
23

POIR.01.01.02-00-0022/15
POIR.01.01.02-00-0023/15
POIR.01.01.02-00-0024/15

ENERGIABIO Sp. z o.o.
ITEO GREEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
BX_Trading_GR sp. z o.o.

Nowe technologie biogazowe nową szansą dla zielonej energii
System połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej z zastosowaniem biomasy algowej
Innowacyjna strategia - innowacyjne przedsiębiorstwo

24

POIR.01.01.02-00-0025/15

BILFINGER MARS OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej.

25

POIR.01.01.02-00-0026/15

ENQuant Sp. z o.o.

26

POIR.01.01.02-00-0027/15

DRUKPOL.FLEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

QNeuro - zintegrowany e-system wspierający diagnostykę i prowadzenie chorych na padaczkę
Demonstracja procesu produkcji współwytłaczanych z rozdmuchem i modyfikowanych w kierunku poprawy właściwości mechanicznych
folii PE z aktywnymi mikrobiologicznie warstwami.

27

POIR.01.01.02-00-0028/15

Sillcoal sp zoo

Demonstracyjny układ do pozyskiwania energii cieplnej na bazie innowacyjnego i ekologicznego paliwa wodno-weglowego (carbozol).

28

POIR.01.01.02-00-0030/15

COMARCH SA

29

POIR.01.01.02-00-0032/15

Tekten Sp. z o.o.

Miasto Zdrowia
Zbudowanie innowacyjnej usługi integrującej B2B i G2B, umożliwiającej automatyzację procesu wymiany informacji niezależnie od stopnia
cyfryzacji stron komunikacji.

30

POIR.01.01.02-00-0033/15

NEWAG S.A.

Pierwsza w Europie polska 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych zgodna z TSI

31

POIR.01.01.02-00-0034/15

KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna

Kompleks technologiczny do głębienia szybów, z wykorzystaniem kombajnu szybowego, zapewniający mechaniczne urabianie górotworu i
transport urobku, wraz z możliwością wykonania obudowy, realizowane w sposób ciągły.

Rodzina osi napędowych z zawieszeniem niezależnym.
„Opracowanie adaptacyjnego systemu wzmocnień czołowych dla pojazdów uprzywilejowanych, różnych kategorii, umożliwiających użycie
pojazdu jako środka przymusu bezpośredniego"
Innowacyjność w dystrybucji i zarządzaniu informacją oraz wiedzą medyczną na rynku usług medycznych i farmaceutycznych z użyciem
nowoczesnych kanałów ich dostarczania
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32

POIR.01.01.02-00-0035/15

Impexmetal Spółka Akcyjna

Wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego powlekania proszkowego taśm z aluminium i stopów aluminium metodą TransApp

33

POIR.01.01.02-00-0036/15

Budizol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna

34

POIR.01.01.02-00-0037/15

PRO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35

POIR.01.01.02-00-0038/15

Dom Samochodowy Germaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

36

POIR.01.01.02-00-0039/15

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

37

POIR.01.01.02-00-0040/15

TECHNOLOGY INVESTMENT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności
Stworzenie urządzeń demonstracyjnych dla wysokoefektywnego układu pasywnych łożysk magnetycznych, korzystającego ze zjawiska
synergii pól.
Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej technologii innowacyjnego, opancerzonego pojazdu obserwacyjnointerwencyjnego PO-I z możliwością wykrywania i identyfikacji celów z dużej odległości (do 100km), zbudowanego na podstawie
samochodu terenowego
Opracowanie innowacyjnej wysokowydajnej technologii wytwarzania wyrobów przewodowych z miedzi i miedzi stopowej dla
elektroenergetyki i transportu
Demonstracja nowej technologii wytwarzania biokarbonu oraz produkcji energii na bazie biokarbonu z wykorzystaniem węglowych ogniw
paliwowych

38

POIR.01.01.02-00-0041/15

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

39

POIR.01.01.02-00-0042/15

Elektrobudowa S.A.

40

POIR.01.01.02-00-0043/15

GÓRNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41

POIR.01.01.02-00-0044/15

Boryszew Spółka Akcyjna

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx

42

POIR.01.01.02-00-0045/15

Instytut BioInfoBank sp. z o.o.

43

POIR.01.01.02-00-0046/15

SIDUS NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44

POIR.01.01.02-00-0047/15

Eko Park VII Sp. z o.o.

45

POIR.01.01.02-00-0048/15

KW CABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

46

POIR.01.01.02-00-0049/15

Zarmen Sp. z o.o.

Mobilne urządzenie obliczeniowe w Technologii 16nm.
Prace rozwojowe nad prototypem systemu do zdalnego zbierania danych z liczników mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła),
opartego na wykorzystaniu infrastruktury sieci kablowej.
Opracowanie linii technologicznej nowej generacji do termokatalitycznego przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych oraz RDF na
paliwa i komponenty paliw płynnych.
Innowacyjna linia technologiczna do produkcji kabli z wykorzystaniem recyklingu materiału odpadowego.
Opracowanie prototypu innowacyjnego autonomicznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach
rozrządowych oraz w strefach niebezpiecznych

47

POIR.01.01.02-00-0051/15

Geomobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

48

POIR.01.01.02-00-0052/15

HydroPhi Technologies Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

49

POIR.01.01.02-00-0053/15

Wind Force Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

50

POIR.01.01.02-00-0054/15

Intel Technology Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

51

POIR.01.01.02-00-0055/15

PROMATIK R. Miernecki, R. Sinkiewicz i M. Strzelecki Spóła Jawna

52

POIR.01.01.02-00-0056/15

RECO FUEL ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA

53

POIR.01.01.02-00-0057/15

Walcownia Metali "Dziedzice" Spółka Akcyjna

54

POIR.01.01.02-00-0058/15

Hydro-Tech-Sort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych.

55

POIR.01.01.02-00-0059/15

Mercor S.A.

Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej.

56

POIR.01.01.02-00-0060/15

AGAT IT S.A.

Wdrożenie innowacyjnych metod zwiększenia bezpieczeństwo i minimalizujące straty przesyłu ropy i produktów ropopochodnych.

57

POIR.01.01.02-00-0061/15

Si Us Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przeprowadzenie prac rozwojowych z wykorzystaniem dedykowanej linii demonstracyjnej nad innowacyjną koncepcją technologiczną i
produktową sterylnych jednorazowych zestawów ratunkowych stosowanych w warunkach specjalnych.

Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej, innowacyjnej w skali świata (zarówno pod względem zastosowanych innowacji
procesowych, jak i prośrodowiskowych rozwiązań) linii technologicznej do kalcynacji gipsu syntetycznego pochodzącego z instalacji
odsiarczania spalin oraz opracowanie innowacyjnych produktów w technologii ACTIV AIR®
Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej o prądzie znamionowym do 4000 A i
prądzie zwarciowym 50 kA/3s.
Budowa pilotażowej instalacji energooszczędnego gospodarowania powierzchniami użytkowymi w oparciu o autorski innowacyjny system
tri-generacji i BMS wraz z budynkiem stanowiącym zaplecze badawcze

Opracowanie w trakcie zaawansowanych prac rozwojowych innowacyjnego w skali świata nowego urządzenia do oznaczania grupy krwi
bazującego na nowatorskiej i opatentowanej technologii wykrywania aglutynacji w układach mikroprzepływowych
Demonstracja i rozwój innowacyjnej technologii wykorzystania wodoru do redukcji zużycia paliw i obniżenia misji zanieczyszczeń
powietrza z silników pojazdów ciężarowych
Wzrost innowacyjności firmy Wind Force Technologies Sp. z o. o. poprzez opracowanie demonstracyjnej wielkogabarytowej elektrowni
powietrzno-pneumatycznych o pionowej osi obrotu
Innowacyjne oprogramowanie platform przetwarzania równoległego i rozproszonego opartych o wielordzeniowe procesory nowej
generacji.
Opracowanie technologii temperaturowego łączenia tworzyw sztucznych z uwzględnieniem nowych materiałów
Modułowa instalacja demonstracyjna recyklingu surowcowego odpadów poliolefinowych w kierunku wartościowych produktów ciekłych i
gazowych
Zaawansowana technologia wytwarzania innowacyjnych produktów ze stopów Cu o ponadstandardowych właściwościach do
wykorzystania w nowoczesnych aplikacjach
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58

POIR.01.01.02-00-0062/15

"NATURAL NANOSTRUCTURES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Innowacyjne systemy magazynowania energii, sterowania i napędu w aspekcie zastosowania w pojazdach elektrycznych

59

POIR.01.01.02-00-0063/15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLBLUME Zbigniew Miazga

Odzyskiwanie metali, w tym metali ziem rzadkich, z zużytych baterii niklowo-wodorkowych (NiMH).

60

POIR.01.01.02-00-0064/15

Kuźnia Jawor S.A.

61

POIR.01.01.02-00-0065/15

Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

62

POIR.01.01.02-00-0066/15

Fasing Centrum Badań i Analiz Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedziallnością

63

POIR.01.01.02-00-0067/15

Nokia Solutions and Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

64

POIR.01.01.02-00-0068/15

Art of Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

65

POIR.01.01.02-00-0069/15

GAZKOP - WILCHWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

66

POIR.01.01.02-00-0071/15

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

67

POIR.01.01.02-00-0072/15

"WIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

68

POIR.01.01.02-00-0073/15

KMB Inwestko Sp. z o.o.

69

POIR.01.01.02-00-0074/15

LINC ENERGY (POLAND OPERATIONS) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

70

POIR.01.01.02-00-0075/15

GSG Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Budowa instalacji pilotażowej do konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego wież wiatrowych i konstrukcji stalowych offshore.

71

POIR.01.01.02-00-0076/15

Modułowa,pokładowa ładowarka akumulatorów trakcyjnych dla pojazdów lądowych z napędem elektrycznym

72

POIR.01.01.02-00-0077/15

Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o.
ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(dawniej ML System sp. z o.o.)

73

POIR.01.01.02-00-0078/15

EKOPROD SP. Z O.O.

Quasi ciągła piroliza niskotemperaturowa odpadów gumowych oraz zagospodarowanie jej ciekłych produktów i ciepła procesowego

74

POIR.01.01.02-00-0079/15

LFP-ZTG SP.ZO.O.

Silnik spalinowy nowej generacji z wahaczowym mechanizmem korbowo -tłokowym oraz zmiennym stopniem sprężania.

75

POIR.01.01.02-00-0080/15

Tanne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Budowa i walidacja demonstracyjnej instalacji do wytwarzania lekkiej płyty wiórowej dopasowanej do potrzeb branży meblarskiej

76

POIR.01.01.02-00-0081/15

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

77

POIR.01.01.02-00-0082/15

Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór sp z o.o.

78
79
80
81

POIR.01.01.02-00-0083/15
POIR.01.01.02-00-0084/15
POIR.01.01.02-00-0085/15
POIR.01.01.02-00-0086/15

Robotics Inventions Sp. z o.o.
Solleman Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia
IGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
URSUS Spółka Akcyjna

82

POIR.01.01.02-00-0087/15

ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

83

POIR.01.01.02-00-0088/15

POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

84

POIR.01.01.02-00-0089/15

Centrum Kształcenia Kierowców i Usług Janusz Szambelan

Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek
matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z
uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wałów monolitycznych, elementów turbin i generatorów dla przemysłu
energetycznego
Instalacja do zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w procesie fermentacji mezofilowej, z równoczesnym
wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła odpadowego.
Wieloaspektowy rozwój inteligentnych sieci telekomunikacyjnych przez poprawę parametrów i optymalizację technologii budowy sieci
bezprzewodowych oraz rozwój nowych funkcjonalności dla szerokiego zakresu innowacyjnych zastosowań, realizowany przez prace
rozwojowe: testowanie, walidację i demonstrację oprogramowania oraz urządzeń zapewniających ich funkcjonowanie w warunkach
rzeczywistych
Innowacyjny proces automatyzacji produkcji elementów konstrukcji stalowych.
Wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej dla symulacji procesu gospodarczego wykorzystania metanu z nieczynnych pokładów
węgla kamiennego
Demonstracja i testowanie struktur bionicznych oraz inteligentnych rozwiązań informatycznych w pojeździe szynowym wyposażonym w
transparentne wyświetlacze
Opracowanie instalacji demonstracyjnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy wyposażonej w linię oczyszczania gazu z
zastosowaniem separatora i skrubera oraz system wzbogacania w tlen powietrza zgazowanego metodą niskociśnieniowej adsorpcji szybko
zmiennociśnieniowej (LP-RPSAO2)
„System aplikacji katalizatorów procesów spalania zapewniający poprawę efektywności ekonomicznej oraz utrzymanie jakości sterowania
kotłów wodnych o mocach nie większych niż 20 MW wraz z nadzorem eksperckim”
Budowa pilotażowej instalacji do zwalidowania autorskiej technologii podziemnego zgazowania węgla celem pozyskania niskoemisyjnego
gazu syntetycznego.

INCA(Zintegrowany System Carportów ML System)

Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym
współczynniku przewodnictwa cieplnego
Wdrożenie technologii i wytworzenie instalacji demonstracyjnej do produkcji wysokiej jakości materiału szkółkarskiego krzewów
owocowych o zwiększonej odporności na choroby
Stworzenie demonstratora system RI Fleet – SWARM – roju 7 autonomicznych robotów.
Walidacja prototypowej, dwufazowej tabletki do zmywarek z wykorzystaniem linii demonstracyjnej
E-car - demonstracyjna seria innowacyjnych, wielofunkcyjnych samochodów elektrycznych.
Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych.
Inteligentny Silnik Ubezpieczeniowy - opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej modelu definicji produktów
ubezpieczeniowych bazującego na inteligentnym przetwarzaniu kluczowych parametrów produktowych.
Prace rozwojowe dotyczące innowacyjnej technologii wytwarzania wytłoczek mono-materiałowych o zmiennej strukturze i parametrach
mechanicznych w procesie obróbki cieplnej i plastycznej PHS (proces zintegrowanej, równoczesnej obróbki cieplnej i plastycznej metali) z
uwzględnieniem wytworzenia instalacji pilotażowej
Budowa w Słupsku instalacji pilotażowej Ośrodka Nauki i Doskonalenia Techniki Jazdy Samochodem Elektrycznym wraz z niezbędną
infrastrukturą.
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POIR.01.01.02-00-0090/15

Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.

„Pilotażowa kolekcja demonstracyjna opraw oświetleniowych FiDU dedykowanych dla współczesnych źródeł światła LED i OLED.”

86

POIR.01.01.02-00-0091/15

OORT EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

87

POIR.01.01.02-00-0092/15

TAURON Dystrybucja S.A.

88

POIR.01.01.02-00-0093/15

Tomorrow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

89

POIR.01.01.02-00-0094/15

INOVAMED Sp. z o. o.

90

POIR.01.01.02-00-0095/15

MARKUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

91

POIR.01.01.02-00-0096/15

Zakład Usługowo-Handlowy Artor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

92

POIR.01.01.02-00-0097/15

Finn Sp. z o.o.

93

POIR.01.01.02-00-0098/15

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

94

POIR.01.01.02-00-0099/15

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

95
96

POIR.01.01.02-00-0100/15
POIR.01.01.02-00-0102/15

EKOSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HYDROZAGADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Prace rozwojowe zastosowania topologii kratowej (mesh) w urządzeniach wspierających niskoenergetyczny protokół transmisji radiowej
Bluetooth Smart działający w paśmie radiowym 2.4 GHz
Demonstracja Systemów Magazynowania Energii (akronim: DeSME)
System terapeutyczny wspierający proces terapii poznawczo-behawioralnej dla desensytyzacji zaburzeń lękowych w terapii ekspozycyjnej,
w rzeczywistości wirtualnej wraz z interfejsem i kartoteką terapeuty.
INOVAcyjne protezy
„Hybrydowy Samoadaptacyjny System Układu Energetycznego jako system zarządzania energią w kompleksie obiektów Centrum
Szkoleniowo – Rekreacyjnego „KNIEJA”
Instalacja wytwarzania surowców chemicznych i energetycznych w procesie pirolizy odpadów gumy
System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej
długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści
System automatycznego monitorowania wpływu eksploatacji górniczej na szyby i wieże wyciągowe
Prace rozwojowe nad zintegrowanym systemem wspomagającym kompleksową obsługę pacjenta w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim
w Siedlcach Sp. z o.o. w oparciu o karty kryptograficzne.
Niskoemisyjna spalarnia odpadów - ochrona powietrza i kompleksowe zagospodarowanie odpadów
Lokalny układ energetyczny wykorzystujący energię geotermalną i geotermiczną

97

POIR.01.01.02-00-0104/15

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice Spółka Akcyjna

Zintegrowany system rewitalizacji zespołów maszyn wirnikowych z optymalizowaniem i testowaniem ich zdolności eksploatacyjnych

98

POIR.01.01.02-00-0105/15

European Financial Stability Fund sp. z o.o.

SUPER DC - System innowacyjnego zasilania stałoprądowego wraz z adaptacyjnym systemem sterowania oświetleniem biodynamicznym
Wykorzystanie Oculus Rift do zastosowań w zakresie WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU SZKOLENIA LOTNICZEGO PILOTÓW WOJSKOWYCH w
symulatorze klasy C zg.z decyzją Nr 262/MON z dnia 05.06.2007r. w sprawie opracowania koncepcji szkolenia personelu latającego Sił
Zbrojnych RP na typ docelowy śmigłowców H225M (dawniej Eurocopter EC725) obsługującego zjawiska somatosensoryczne i
okulosensoryczne
Opracowanie prototypu innowacyjnego polskiego supersamochodu z przełomowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa,
zaawansowanej aktywnej aerodynamiki i struktury nośnej z systemem monitoringu.
Horizon 3.0 - inteligentne oprogramowanie z samouczącym się algorytmem agregacji big data do auto-adaptatywnej wizualizacji danych w
środowiskach biznesowych
Technologia przesyłu i dostawy towarów FMCG za pośrednictwem prototypowej sieci zautomatyzowanych urządzeń

99

POIR.01.01.02-00-0106/15

4system Polska sp. z o.o.

100

POIR.01.01.02-00-0107/15

Arrinera Automotive S.A.

101

POIR.01.01.02-00-0108/15

Luxoft Poland Sp. z o.o.

102

POIR.01.01.02-00-0109/15

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA

103

POIR.01.01.02-00-0110/15

SM POLSKA Sp. z o.o. S.K

Rozwój firmy SM POLSKA poprzez wprowadzenie usługi bazującej na innowacyjnej technologi TJ i TCT do poprawy efektywności prac
fundamentowych.

104

POIR.01.01.02-00-0111/15

Delphi Poland S.A.

Technologie aktywnego bezpieczeństwa i zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, przeznaczone do produkcji seryjnej, na
przykładzie Miejskiego Pojazdu Autonomicznego – w pełni funkcjonalnego demonstratora wybranych aspektów jazdy autonomicznej.

105
106

POIR.01.01.02-00-0112/15
POIR.01.01.02-00-0113/15

Versal Sp z o.o.
Audioteka Spółka Akcyjna

107

POIR.01.01.02-00-0114/15

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

108
109
110
111

POIR.01.01.02-00-0115/15
POIR.01.01.02-00-0116/15
POIR.01.01.02-00-0117/15
POIR.01.01.02-00-0119/15

Firma Usługowo-Handlowa „Mar-Bud” Jan Soczewka
CEE GATEWAY SP. Z O. O.
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PHU Omega Joanna Trzcionka

112

POIR.01.01.02-00-0120/15

Asseco Poland S.A.

113

POIR.01.01.02-00-0121/15

Gestamp Polska Sp. z o.o

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zapewnienia stabilności procesu wielooperacyjnego kształtowania blach karoseryjnych

114

POIR.01.01.02-00-0122/15

STER Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania ultralekkich wyrobów kompozytowych jako mikrobiologicznie statycznych elementów
wyposażenia przestrzeni pasażerskiej w pojazdach komunikacji masowej

Termomechaniczne zagęszczanie drewna i materiałów drewnopochodnych
Rozwój platformy do tworzenia audiobooków - AUDIOBOOKER
Innowacyjna pracownia diagnostyki układów narządu ruchu pacjentów, wykorzystująca trójpłaszczyznową biometrię ruchu, analizę
izokinetyczną oraz testy izometryczne.
"Zastosowanie technologii MgO w budownictwie wielorodzinnym"
Inteligentny system lokalizacyjno-nawigacyjny wspierający ratownictwo górskie
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA NA RZECZ PROMOCJI IDEI ORAZ ROZWOJU RYNKU ELEKTROMOBILNOŚCI
produkcja węgla aktywnego i sadzy technicznej w metodzie pirolizy
Opracowanie metod i technologii w zakresie interoperacyjności międzynarodowej, rozszerzalności funkcjonalnej oraz skalowalności
prototypu systemu Asseco Utility Management International Solutions.
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