
Lista zawartych umów w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” dla konkursu nr 1/2015 

Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta 
Siedziba (miasto, 

województwo) 
Tytuł projektu 

Kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

1 POIR.02.03.01-30-0019/16-00 
AGNIESZKA SZYMAŃSKA-

KACZYŃSKA "AS" P.H.P.U. 

Chumiętki, 

wielkopolskie 

Proinnowacyjne usługi IOB dla przedsiębiorstwa 

AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA „AS” 

P.H.P.U. w celu wdrożenia innowacji w postaci 

technologii dla sterownika temperatury 

 227 290,00     

2 POIR.02.03.01-24-0010/16-00 Software Interactive Sp. z o.o. Gliwice, śląskie 

Zakup usług proinnowacyjnych skutkujących 

wdrożeniem w firmie Software Interactive Sp. z 

o.o. innowacyjnego produktu na bazie urządzeń 

mobilnych. 

 207 900,00     

3 POIR.02.03.01-12-0001/16-00 

IDEALOGIC spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Kraków, małopolskie 

Proinnowacyjne usługi IOB w przedsiębiorstwie 

Idealogic sp. z o.o. w zakresie: Opracowanie 

innowacji produktowej w postaci algorytmu oraz 

narzędzi optymalnego doboru materiałów dla 

problemu instalacji kotew w budownictwie 

monolitycznym, przy użyciu metod „machine 

learning”. 

 238 000,00     

4 POIR.02.03.01-26-0004/16-00 
Eco Power Development sp. z 

o.o. 
Końskie, świętokrzyskie 

Proinnowacyjne usługi IOB w firmie Eco Power 

Development sp. z o.o. w zakresie: Opracowanie 

innowacji produktowej w postaci innowacyjnej 

głowicy do granulacji RDF. 

 196 000,00     

5 POIR.02.03.01-06-0010/16-00 

"DALIMEX" spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Lublin, lubelskie 
Wsparcie doradcze proinnowacyjne dla 

"Dalimex" sp. z o.o. na wdrożenie innowacji 
 262 500,00     
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6 POIR.02.03.01-18-0015/16-00 
Synergy Technologies Sp. z 

o.o. 
Rzeszów, podkarpackie 

Wprowadzenie nowego produktu w postaci 

uniwersalnych, elektrycznych, zintegrowanych 

zespołów napędowych BLDC 

 96 600,00     

7 POIR.02.03.01-06-0008/16-00 

STANISŁAW KRZACZEK 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO 

HANDLOWY 

Klikawa, lubelskie 

„Proinnowacyjne usługi doradcze dla firmy 

STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO 

HANDLOWY w zakresie implementacji innowacji 

technologicznej – procesowej wspierającej 

procesy produkcyjne." 

 255 780,00     

8 POIR.02.03.01-14-0034/16-00 

WITPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Radom, mazowieckie 

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych 

związanych z wdrożeniem innowacyjnej 

technologii wytwarzania wieloskładnikowej 

przekąski z wykorzystaniem ekspandowanych, 

odtworzonych ziaren. 

 249 760,00     

9 POIR.02.03.01-14-0031/16-00 

WBS AUDYT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA 

Warszawa, 

mazowieckie 

Platforma audytorska wspierająca proces 

badania sprawozdań finansowych zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Badania. 

 266 000,00     

10 POIR.02.03.01-24-0019/16-00 Budosprzęt Sp. z o.o. Bytom, śląskie 

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych w 

zakresie wdrożenia nowatorskiej metody 

gwintowania prętów bazaltowych 

 202 160,00     

11 POIR.02.03.01-22-0003/16-00 

SCOOCASE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Gdańsk, pomorskie 

Proinnowacyjne usługi IOB dla przedsiębiorstwa 

SCOOCASE Sp. z o.o. w celu wdrożenia innowacji 

w postaci technologii dla jezdnej walizki 

podręcznej, zasilanej akumulatorem i 

napędzanej silnikiem elektrycznym 

 256 550,00     
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12 POIR.02.03.01-12-0014/16-00 
PPHU InterCom_plus Dariusz 

Ledniowski 

Nowy Sącz, 

małopolskie 

"Proinnowacyjne usługi doradcze dla firmy PPHU 

InterCom_plus Dariusz Ledniowski (dalej również 

jako IC PLUS) w zakresie implementacji innowacji 

technologicznej – procesowej polegającej na 

implementacji systemu produkcji opakowań" 

 248 920,00     

13 POIR.02.03.01-18-0001/16-00 

Centrum Badawczo- 

Rozwojowe Technologii 

Informatycznych sp. z o.o. 

Rzeszów, podkarpackie 

"Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla 

Centrum Badawczo- Rozwojowego Technologii 

Informatycznych sp. z o.o. prowadzące do 

wdrożenia innowacji produktowej" 

 253 960,00     

14 POIR.02.03.01-30-0015/16-00 Zylia Sp. z o.o. Poznań, wielkopolskie 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zylia 

Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie usług 

doradczych w zakresie innowacji oraz wsparcia 

innowacji, które pozwolą wprowadzić na rynek 

innowacyjny produkt 

 203 630,00     

15 POIR.02.03.01-30-0014/16-00 
ReEnd Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Krzemieniewo (wieś), 

wielkopolskie 

Opracowanie i wdrożenie na rynek przez 

przedsiębiorstwo ReEnd Sp. z o.o. innowacji 

technologicznej, umożliwiającej zaoferowanie 

jednorodnych puszek z tworzyw sztucznych 

zawierających nowatorski mechanizm 

wielokrotnego otwierania i zamykania z 

wykorzystaniem proinnowacyjnych usług 

doradczych. 

 283 500,00     
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16 POIR.02.03.01-06-0005/16-00 

Simply Logic Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Lublin, lubelskie 

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych 

niezbędnych do wdrożenia innowacji 

technologicznej w firmie Simply Logic w zakresie 

opracowania rozwiązania informatycznego 

dostępnego w chmurze dedykowanego dla 

branży przetwórstwa spożywczego. 

 292 040,00     

17 POIR.02.03.01-24-0001/16-00 

EMT-SYSTEMS SPÓŁKA ZA 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Gliwice, śląskie 

Zakup usługi proinnowacyjnej celem wdrożenia 

innowacyjnej usługi szkoleniowej w firmie EMT- 

SYSTEMS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 129 990,00     

18 POIR.02.03.01-30-0017/16-00 

BOLEE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Poznań, wielkopolskie 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bolee 

Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie usług 

doradczych w zakresie innowacji i wsparcia 

innowacji, które pozwolą wdrożyć na rynek 

innowacyjny produkt 

 226 240,00     

RAZEM 4 096 820,00 

 


