
 
 
 

 
  

 

II Zaktualizowana lista Projektów zakwalifikowanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu nr 5/20211  

(nabór wniosków od 8 października do 15 grudnia 2021 r.) 

data publikacji: 13.09.2022 

Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii  

 

Lp. Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 
Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

Liczba otrzymanych 
punktów 

ogółemi 
w tym 

premiującychii 

WNIOSKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO DOFINANSOWANIA 
(Wnioski powyżej progu punktowego kwalifikującego do dofinansowania) 

1. WOPG/433/2021 Idealogic sp. z o.o. 

Zakup oprogramowania pt. Platforma do 
prowadzenia prac bad. i rozwojowych w 
ramach analizy danych i ich obróbki w 

procesie uczenia maszynowego 
przystosowania do rozw. probl. 

inżynieryjnych 

378.000,00 13 4 

 
1 Niniejsza Lista została sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 19 Regulaminu przeprowadzania konkursu na transfer Technologii nr 5/2021. Wnioski umieszczono w kolejności od najwyższej 
do najniższej liczby przyznanych punktów – zgodnie z kryteriami zawartymi w Przewodniku po kryteriach. W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na Konkurs ARP S.A. podzieliła Wnioski 
umieszczane na Liście rankingowej na Wnioski kwalifikujące się do dofinansowania oraz Wnioski poniżej progu punktowego kwalif ikującego do dofinansowania („Lista rezerwowa”). W związku 
z brakiem możliwości dofinansowania wszystkich Wniosków, które otrzymały taką samą liczbą punktów zastosowano kryterium pierwszeństwa, co oznacza, że dofinansowaniem zostały objęte te 
Wnioski, które zostały złożone wcześniej (oznaczone zostały niższym numerem, nadawanym automatycznie przez system informatyczny ISOP, bez udziału ARP S.A.).  



 
 
 

 
  

2. WOPG/364/2021 Blees sp. z o.o. 

Zakup przez Blees Sp. z o. o. technologii 
aktywnego monitoringu opartej o 

inteligentną analizę obrazu z 
wykorzystaniem algorytmów sztucznej 

inteligencji 

455.000,00 11 2 

3. WOPG/369/2021 SIGMA S.A. 

Wdrożenie innowacji produktowej w 
postaci separatora 

elektromagnetycznego w celu 
zwiększenia innowacyjności oraz 

konkurencyjności firmy SIGMA S.A. 

285.952,12 11 2 

4. WOPG/381/2021 DTP - SOFT sp. z o.o. 

Zakup i wdrożenie technologii w postaci 
oprogramowania służącego do 

automatyzacji procesu sprzedaży 
produktów cyfrowych 

377.860,00 11 2 

5. WOPG/406/2021 TelDoc sp. z o.o. 

Wdrożenie technologii rozumienia języka 
naturalnego w celu stworzenia nowego 
produktu w postaci czatbota/voicebota 
przeznaczonego do zautomatyzowanej 

obsługi pacjentów w placówkach 
medycznych 

910.000,00 11 2 

6. WOPG/436/2021 APPLINK sp. z o.o. 
Nowy wymiar usług emisji materiałów 

audiowizualnych na rynku Digital Signage 
665.176,00 11 2 

7. WOPG/379/2021 Reconal sp. z o.o. 

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Reconal 
Sp. z o.o. innowacji procesowej dzięki 
zastosowaniu technologii Merit ERP by 
Asseco opartej o autorską technologię 

MarcoBASE 

176.540,00 10 2 

8. WOPG/370/2021 MEGA sp. z o.o. 

Zwiększenie konkurencyjności oraz 
zdolności produkcyjnej firmy MEGA Sp. z 

o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej 
technologii opartej na pełnej kolekcji 
inżynierskiej CAD/CAM/CAE/PDM 

314.781,93 9 2 



 
 
 

 
  

9. WOPG/378/2021 Paweł Babraj BAMET 
Wdrożenie oprogramowania do 

projektowania w firmie Paweł Babraj 
BAMET 

203.700,00 9 0 

10. WOPG/389/2021 Polpak sp. z o.o. 

Zakup licencji innowacyjnego systemu 
Inspiro ERP-CRM przez firmę  

Polpak Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa  
Opcja.pl Sp. z o.o. 

322.000,00 9 0 

11. WOPG/394/2021 
Water Technology Systems 

sp. z o.o. 

Podniesienie konkurencyjności Water 
Technology Systems dzięki transferowi 

technologii informatycznych - 
rozbudowanie posiadanych narzędzi 

Solid Works 

467.813,11 9 0 

12. WOPG/395/2021 Vikset MS sp. z o.o. sp. k. 

Zakup technologii CAD/CAM 
umożliwiającej wprowadzenie na rynek 

nowych wyrobów, poprawę jakości 
produktów wytwarzanych metodą obróbki 

skrawania na zaawansowanych 
tokarkach i frezarkach wieloosiowych 

453.950,00 9 0 

13. WOPG/396/2021 SAGITUM S.A. 

Transfer i wdrożenie zaawansowanego 
narzędzia analitycznego w 

SagiBusinessAnalytics w firmie 
Sagitum S.A. 

402.000,00 9 0 

14. WOPG/398/2021 
Trimar Systemy Parkingowe 

sp. z o.o. sp. k. 

Wzrost konkurencyjności firmy TRIMAR 
Systemy parkingowe poprzez zakup 
specjalistycznej technologii w postaci 

oprogramowania do zdalnego 
zarządzania i serwisowania systemów 

parkingowych 

150.010,00 9 0 



 
 
 

 
  

15. WOPG/405/2021 
ZAPROM 

Tomasz Pruszyński 

Wzrost konkurencyjności firmy ZAPROM 
poprzez wdrożenie innowacyjności 

procesowej w postaci licencji Opcenter 
i Teamcenter opartej o systemy PLM, 

MES oraz APS 

523.701,99 9 2 

16. WOPG/410/2021 Cyber Center sp. z o.o. 
Wdrożenie technologii automatycznego 
rozpoznawania mowy. głosu i emocji w 

przedsiębiorstwie Cyber Center Sp. z o.o. 
692.300,00 9 0 

17. WOPG/417/2021 MAGAM sp. z o.o. 

Zakup innowacyjnego systemu do 
zarządzania produkcji w celu 

optymalizacji i usprawnienia organizacji w 
firmie MAGAM Sp. z o.o. 

462.000,00 9 0 

18. WOPG/441/2021 AP-FLYER sp. z o.o. 

Wprowadzenie innowacji produktowej 
poprzez nabycie technologii i transfer 
wiedzy w zakresie budowy systemu 

informatycznego do monitorowania w 
czasie rzeczywistym zdarzeń w 

środowisku rozproszonym 

812.139,00 9 0 

19. WOPG/446/2021 Apis sp. z o.o. Grupa SBS 

Wdrożenie idei otwartych innowacji 
poprzez zakup i wdrożenie technologii  

e-commerce przez firmę  
Apis Sp. z o.o. Grupa SBS. 

607.500,00 9 0 

20. WOPG/420/2021 OPEN MOBI sp. z o.o. sp. k. 

Integrator identyfikatora QID z 
platformami typu Data Management 

Platform (DMP) i Demand-side Platform 
(DSP) w celu automatyzacji i inteligentnej 
optymalizacji procesów marketingowych 

571.550,00 8 0 

21. WOPG/360/2021 Brand Bridge sp. z o.o. sp. k. 

Transfer technologii w postaci licencji 
systemu klasy Data Management 
Platform do firmy Brand Bridge  

Sp. z o.o. Sp.k. 

700.000,00 7 0 



 
 
 

 
  

22. WOPG/362/2021 We Love Data sp. z o.o. 
Transfer technologii w postaci licencji 

systemu klasy Data Management 
Platform do firmy WeLoveData Sp. z o.o. 

675.000,00 7 0 

23. WOPG/367/2021 Kallan sp. z o.o. 

Wdrożenie innowacyjnej technologii 
optymalizującej zintegrowane procesy 

projektowe w oparciu o metodykę 
Building Information Modelling (BIM) 

154.929,60 7 0 

24. WOPG/375/2021 
ToM-PaR  

Jerzy Rutkowski 

Wprowadzenie innowacji procesowej w 
firmie ToM-PaR poprzez transfer 

technologii 
240.667,00 7 0 

25. WOPG/376/2021 
Euro-Remont s.c. Mirosław 

Janusz, Wojciech Kret 

Zakup i wdrożenie w firmie  
EURO-REMONT S.C. innowacyjnej 

technologii osuszania murów 
399.000,00 7 0 

26. WOPG/377/2021 M-line sp. z o.o. 

Pozyskanie przez spółkę M-line 
technologii inteligentnego wzbogacania 

baz danych w celu generowania 
rekordów B2B oraz B2C na potrzeby 

działalności marketingowej 

882.113,82 7 0 

27. WOPG/387/2021 Inżynieria BHP sp. z o.o. 

Zakup licencji oprogramowania LucidMod 
dla przedsiębiorstwa Inżynieria BHP Sp. 

z o.o. od spółki Lucid.IT w ramach 
usprawnienia procesów wewnątrz firmy 

243.600,00 7 0 

28. WOPG/391/2021 Rukola sp. z o.o. 
Zakup licencji oprogramowania 

SWIModule przez spółkę Rukola od firmy 
SWIM Łukasz Makurat 

243.600,00 7 0 

29. WOPG/393/2021 PHOTOAID S.A. 
Transfer technologii do usuwania 

i zmiany tła obrazu opartej na sztucznej 
inteligencji 

244.510,00 7 0 



 
 
 

 
  

30. WOPG/397/2021 MORADO sp. z o.o. sp. k. 
Zakup innowacyjnego systemu Necto 

Terminal Mobile przez firmę Morado Sp. 
z o.o. Sp.k. od firmy Necto S.A. 

241.500,00 7 0 

31. WOPG/407/2021 
GSBK-2 Biuro Konstrukcyjne 

sp. z o.o. 

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
technologii informatycznych opartych na 

Kolekcji AEC dla projektowania 
konstrukcji budowlanych oraz 
infrastruktury towarzyszącej 

178.774,08 7 0 

32. WOPG/416/2021 
ELTRIM PROJEKT 

 sp. z o.o. 

Optymalizacja usługi projektowej poprzez 
wdrożenie technologii Autodesk, 

Architecture Engineering and 
Construction Collection 

163.957,50 7 0 

33. WOPG/425/2021 3mk Protection sp. z o.o. 
Realizacja projektu celem wzrostu 

innowacyjności przedsiębiorstwa 3mk 
Protection Sp. z o.o. 

586.500,00 7 0 

34. WOPG/432/2021 Atelier Tektura sp. z o.o. 

Wdrożenie innowacyjnych procesów 
projektowych w oparciu o zintegrowaną 

platformę programową Architecture 
Engineering & Construction Collection 

zgodną z metodyką BIM 

157.920,00 7 0 

35. WOPG/434/2021 ZKM-ASIS sp. z o.o. 
Innowacyjne oprogramowanie do 

organizacji i prowadzenia projektów 
w branży budowlano-wykończeniowej 

770.000,00 7 0 

36. WOPG/388/2021 
P.H.U. LUX DOM 

Rafał Cioch 

Zakup licencji oprogramowania System 
Sprzedażowo Montażowy LUXDOM dla 

przedsiębiorstwa P.H.U. LUX DOM Rafał 
Cioch od firmy 300DEVS Sp. z o.o.  

262.500,00 6 0 



 
 
 

 
  

37. WOPG/373/2021 Gamon Trucks sp. z o.o. 
Transfer i wdrożenie innowacyjnej 

technologii w firmie  
Gamon Trucks Sp. z o.o. 

172.893,57 5 0 

38. WOPG/400/2021 Danpol sp. z o.o. 

Zakup licencji innowacyjnego 
oprogramowania klasy ERP Enova 365 

przez spółkę Danpol Sp. z o.o. od 
firmy XLE Sp. z o.o. 

237.353,90 5 0 

39. WOPG/411/2021 Hanbud sp. z o.o. 

Wdrożenie innowacji procesowej w 
Hanbud Sp. z o.o. poprzez zakup 
systemu usprawniającego proces 

projektowania 

174.000,00 5 0 

40. WOPG/415/2021 
ALWES Fabryka Mebli 

Tapicerowanych  
sp. z o.o. sp. k. 

Zwiększenie konkurencyjności firmy 
Alwes poprzez wdrożenie 
innowacyjnej technologii 

150.500,00 5 0 

41. WOPG/424/2021 Media sp. z o.o. 

Zakup innowacyjnego 
oprogramowania ERP do optymalizacji 

procesów produkcji i zarządzania 
przedsiębiorstwem 

288.400,00 5 0 

42. WOPG/443/2021 
MEBLE-DESIGN  

Katarzyna Pietrzak-
Podyma 

Realizacja inwestycji szansą na wzrost 
konkurencyjności MEBLE-DESIGN 

Katarzyna Pietrzak-Podyma 
182.629,26 5 0 

LISTA REZERWOWA  
(Wnioski poniżej progu punktowego kwalifikującego do dofinansowania) 

- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 



 
 
 

 
  

 
i Na liczbę punktów ogółem składają się punkty przyznane na etapie oceny merytorycznej przez Eksperta w ramach kryteriów w części „ocena innowacyjności” oraz punkty premiujące. 

ii Punkty premiujące zostały przyznane na etapie oceny formalnej II stopnia w ramach dwóch kryteriów: 
1. Wnioskodawca posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia Wniosku, w którym w ramach personelu 

badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu od co najmniej jednego roku – za spełnienie kryterium przyznawano 2 pkt., niespełnienie kryterium skutkowało brakiem 
przyznania punktów za spełnienie kryterium – niespełnienie kryterium nie eliminowało Wniosku o powierzenie grantu na transfer Technologii z dalszej oceny, 

2. Wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa 
rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym – za spełnienie kryterium przyznawano 2 pkt., niespełnienie kryterium skutkowało brakiem przyznania 
punktów za spełnienie kryterium – niespełnienie kryterium nie eliminowało Wniosku o powierzenie grantu na transfer Technologii z dalszej oceny. 


