
 

 

 

Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr 1/2018  

w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” 

 

Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Usługi 
Wartość 
wniosku 

Wartość 
dofinansowania 

02/1/2019 GAMP Sp. z o.o. 
Opracowanie prototypowego urządzenia typu Pulpit do głosowania dla Systemu 
Sesje.TV wraz z opracowaniem szyfrowanego protokołu komunikacji radiowej 

173 430,00 99 450,00 zł 

03/1/2019 PPUH KOMA Sp. z o.o. 
Zaprojektowanie, budowa i przetestowanie prototypu urządzenia do głuszenia ryb ze 
szczególnym uwzględnieniem głuszenia karpi 

145 755,00 99 450,00 zł 

04/1/2019 
Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc Chłopska" w 
Żarach 

Opracowanie receptury nowego innowacyjnego produktu wafli z wysokim udziałem 
mąki lnianej 

122 016,00 84 320,00 zł 

05/1/2019 Ollen-POL Sp. z o.o. 
Opracowanie receptury środka do mycia ciała na bazie upolarnionych estrów 
etylowych z oleju lnianego 

143 910,00 99 450,00 zł 

06/1/2019 
Feed Me Better Małgorzata 

Wojewoda 
Opracowanie pełnoporcjowej, naturalnej i niskoprzetworzonej suchej karmy z 
dodatkiem premixu witaminowo-mineralnego dla psów 

122 532,60 84 677,00 zł 

07/1/2019 E-pies.eu Beata Mastalerz 
Opracowanie metody produkcji innowacyjnego wyrobu pochodzenia zwierzęcego 
bogatego w białko i kreatynę, zachowującego cechy surowego mięsa 

144 705,81 99 999,95 zł 

08/1/2019 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo 
Usługowe "BOX" Marta 
Wiśniewska-Świerczek 

Budowa prototypu urządzenia do rozkroju tektury falistej dwuwarstwowej X-Y 144 691,42 99 990,00 zł 

09/1/2019 Tylda Sp. z o.o. Badania nad projektem wzmocnionej obudowy rejestratora telematycznego 142 680,00 98 600,00 zł 
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10/1/2019 ASKM Sebastian Jeleń 
Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie oraz wdrożenie prototypu innowacyjnego 
systemu automatyki wyjazdowej w jednostce ratowniczej do usprawnienia procesu 
wyjazdu do zdarzenia na przykładzie Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie 

143 910,00 97 750,00 zł 

11/1/2019 Spacedoor Sp. z o.o. 
Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu pionowego systemu 
nawojowego do materiałów ciężkich o gramaturze od 700 g/m2 do 850 g.m2, 
mieszczącego się w ościeżnicy drzwi przesuwnych 

115 620,00 78 625,00 zł 

12/1/2019 Simptop Sp. z o.o. 
Opracowanie i przebadanie nowej technologii przygotowania powierzchni przed 
cynkowaniem galwanicznym w oparciu o struktury dyssypatywne z zastosowaniem 
myjki ciśnieniowej 

141 450,00 97 750,00 zł 

13/1/2019 
Contract Media Roman 

Spisak 

Opracowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie testów prototypu systemu identyfikacji 
miejsc potencjalnego spalania materiałów niedozwolonych, wspierającego działania w 
kierunku zmniejszania emisji szkodliwych dla zdrowia substancji i pyłów 

145 140,00 98 600,00 zł 

14/1/2019 
Kniewel Mariusz - Akson 

Software 

Zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie testów innowacyjnego systemu 
teleinformatycznego, gwarantującego utrzymanie stałej łączności, umożliwiającej 
zaopatrywanie programu informatycznego do zarządzania kryzysowego w dane 
uzyskiwane z terenu oraz ich wymianę w miejscach, które nie są objęte zasięgiem 
GSM i/lub WiFi 

144 402,00 98 090,00 zł 

15/1/2019 
P.P.H.U Instal-Went 
Stanisław Jaskulski 

Opracowanie technologii oraz wdrożenie oprzyrządowania do produkcji szczelnych 
elementów wentylacyjnych metodą głębokiego tłoczenia 

143 910,00 99 450,00 zł 

16/1/2019 Next Trade Group Sp. z o.o. 
Opracowanie innowacyjnego suplementu diety dla dzieci zawierającego estry etylowe 
kwasów tłuszczowych olejn lnianego 

144 470,81 99 999,55 zł 

17/1/2019 Sławomir Czabaj Concepts 
Opracowanie technologii produkcji oraz analiza wybranych parametrów jakościowych 
innowacyjnego koncentratu naturalnego napoju izotonicznego 

144 705,81 99 999,95 zł 

18/1/2019 PPP IdeaPro Sp. z o.o. 
Zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie prototypu nowego systemu do 
automatycznego pomiaru wilgotności różnych materiałów metodą mikrofalową w 
mieszarkach dynamicznych, na przykładzie mieszarki MDV-16 

169 125,00 99 025,00 zł 

19/1/2019 F.P.H.U Iker Mirosław Iker 
Optymalizacja noża do kutra w masowej przeróbce mięsa ze względu na rodzaj 
materiału zastosowany w konstrukcji i zniszczenia zmęczeniowe 

143 910,00 99 450,00 zł 

20/1/2019 
ZOOTEX Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa 
Opracowanie innowacyjnego w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli i rejestracji 
parametrów podczas procesu odwadniania surowców zwierzęcych 

121 155,00 83 725,00 zł 

21/1/2019 
MAGOREX Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa 
Konstrukcja zautomatyzowanej krajalnicy do ciast przeznaczonej dla małych i wielkich 
zakładów spożyczwo-cukierniczych 

143 910,00 99 450,00 zł 
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22/1/2019 Perceptus Sp. z o.o. 
System kontroli dostępu do pomieszczeń z wykorzystaniem elektronicznego klucza 
kryptograficznego 

173 430,00 99 450,00 zł 

23/1/2019 
1. Vancooler Marek 

Szapiński 2. SYSTEM ON 
Konstrukcja i wytworzenie taniego recyrkulatora spalin do pojazdów ciężarowych 143 910,00 99 450,00 zł 

24/1/2019 
Assembly Technology 

Europe Marcin Jazownik 

Zaprojektowanie, budowa oraz przeprowadzenie badań i testów prototypu systemu do 
monitorowania warunków transportu i integralności przesyłek, w skład którego 
wchodzą urządzenia monitorujące oraz oprogramowanie mobilne do odczytu i 
zarządzania danymi zapisywanymi w urządzeniu monitorującym, gwarantujące 
spełnienie wymagań prawnych, niezbędnych do jego sprzedaży i uznawania odczytów 
za wiarygodne 

143 295,00 99 025,00 zł 

25/1/2019 
COECO DAWID 

KACPERSKI 
Innowacyjna centrala energetyczna 173 430,00 99 450,00 zł 

26/1/2019 Instatec Group Sp. z o.o. 
Innowacyjna stacja dokowania rowerów miejskich z systemem akumulacji energii i 
oświetleniem 

170 970,00 97 750,00 zł 

27/1/2019 
Serwice S.C. C. 

DMYTRYSZYN, P. NOWAK 

Zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie testów prototypu innowacyjnego 
urządzenia do wytwarzania mieszanki paliwowej składającej się z oleju opałowego i 
wody do zastosowania w piecach grzewczych o mocy do 25 kW 

144 525,00 98 175,00 zł 

28/1/2019 ATD Arkadiusz Tkocz Innowacyjny wózek motocyklowy garażowy do wszystkich typów motocykli 143 910,00 99 450,00 zł 

29/1/2019 Metal-Gum Sp. z o.o. 
Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 
kompensatorów polegającej na jednoczesnym nakładaniu czterech nitek kordu na 
przykładzie kompensatora Ø100 

146 370,00 99 450,00 zł 

30/1/2019 MPLAB Piotr Janica 
Zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie prototypu urządzenia do elektrolitycznego 
czyszczenia spoin z inteligentnym systemem podawania kwasu 

129 150,00 89 250,00 zł 

31/1/2019 Kubuss Motocykle Sp. z o.o. 
Konstrukcja i homologacja na Europę pneumatycznej przyczepy z opuszczaną 
platformą załadowczą do transportu motocykli 

143 910,00 99 450,00 zł 

32/1/2019 
Evolution Home Wojciech 

Kosmowski 
Stworzenie innowacyjnego systemu B2B 144 525,00 99 875,00 zł 
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33/1/2019 
Zakład Badawczo-

Rozwojowy Bioekogaz Sp. z 
o.o. 

Prototypowa stacja tankowania pojazdów paliwami alternatywnymi - 
CLEANmobileHUB 

173 430,00 99 450,00 zł 

34/1/2019 
Biogazownia Klępina Sp. z 

o.o. 
Prototypowy kocioł małej mocy do spalania mieszanek paliwowych bazujących na 
osadach ściekowych 

173 430,00 99 450,00 zł 

35/1/2019 
POLSET MEBLE Sp. z o.o. 

sp. k. 

Zaprojektowanie i wykonanie oraz testowanie i wdrożenie prototypu systemu 
informatycznego umożliwiającego konfigurację i sporządzanie wyceny on-line foteli i 
krzeseł 

95 940,00 66 300,00 zł 

37/1/2019 
CK Ziemianin Czesław 

Karczmar 
Optymalizacja polderów zalewowych w dorzeczu Odry z wykorzystaniem fotogrametrii 
niskiej wysokości 

143 910,00 99 450,00 zł 

38/1/2019 

Centrum Projektowania i 
Budowy Prototypów Malpol 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Opracowanie i przetestowanie nowego, innowacyjnego preparatu do wygładzania 
powierzchni wydruku 3D w technologii nakładania natryskowego 

116 850,00 80 750,00 zł 

39/1/2019 Petra Sp. z o.o. 
Opracowanie i wdrożenie prototypu modułu do wprowadzania i przeglądania danych 
na urządzeniach mobilnych 

144 525,00 99 875,00 zł 

40/1/2019 Destiny Software Sp. z o.o. 
Opracowanie i wdrożenie prototypu modułu aktywnej obsługi zgłoszeń na linii Klient - 
Helpdesk z funkcją zarządzania przydzielaniem zadań 

142 680,00 98 600,00 zł 

41/1/2019 
Piekarnia-Cukiernia 
Kleszczewscy  s. c. 

Opracowanie parametrów prowadzenia procesu fermentacji rozczynu z dzikich drożdży 
oraz analiza wpływu tych parametrów na czas przydatności do spożycia pieczywa 

122 508,00 84 660,00 zł 

42/1/2019 F.H.U. Piotr Grabas 
Zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie prototypu urządzenia do automatycznego 
przenoszenia wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w wtryskarkach na 
przenośnik taśmowy 

142 680,00 98 600,00 zł 

43/1/2019 4WALL Spółka cywilna 
Dom pasywny z recyklingu - innowacyjny system optymalizacji gospodarki 
energetycznej 

129 765,00 89 675,00 zł 

44/1/2019 
Gaja Armatura Spółka jawna 

Jacek Frątczak Piotr 
Turzański 

Badanie możliwości telekomunikacyjnych JST wraz z wytworzeniem prototypowej 
technologii wymiany informacji w czasie rzeczywistym "IQ City" 

132 225,00 91 375,00 zł 

45/1/2019 
Tempus Polska Spółka 

jawna 

Badanie możliwości zoptymalizowania procesów w branży kamieniarskiej wraz z 
wytworzeniem prototypowego systemu ewidencji i zarządzania procesami kadrowymi i 
produkcyjnymi w Tempus Polska 

137 760,00 95 200,00 zł 
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46/1/2019 Wataha Sp. z o.o. 
Badanie i opracowanie innowacyjnego, prototypowego systemu monitoringu obrotu 
artykułami spożywczymi zgodnie z normami HACCP w oparciu o technologię 
blockchain 

135 300,00 93 500,00 zł 

47/1/2019 AVIS Anna Ślugaj 
Innowacyjny system szkolenia BHP dla głuchoniemych pracowników i pracodawców 
wraz z budową prototypowej platformy e-learningowej 

130 380,00 90 100,00 zł 

48/1/2019 
POLDECCO Mariusz 

Borowiecki 
Innowacyjna technologia wytwarzania mat izolacyjnych - mata z teksturyzowanych 
włókien ciągłych 

135 300,00 93 500,00 zł 

49/1/2019 
RK Medical S.C. Paweł 
Kaczorowski, Konrad 

Wieczorek 

Opracowanie i wdrożenie idei "Joint Help" jako kompleksowej pomocy pacjentowi z 
dolegliwościami narządu ruchu 

135 792,00 93 840,00 zł 

50/1/2019 LAMEL Andrzej Leszczyński 
Uzyskanie ochrony znaku towarowego w Chinach, USA i Europie dla firmy LAMEL 
Andrzej Leszczyński 

73 811,56 44 253,89 zł 

52/1/2019 
Happy Fun Sp. z o.o. Oddział 

w Polsce 
Interaktywne urządzenie rekreacyjne aktywizujące psychoruchowe zdolności dzieci na 
placu zabaw 

143 295,00 99 025,00 zł 

53/1/2019 
Agacki-Szymczak Spółka 

Jawna 
Budowa prototypowego systemu monitoringu i planowania tras jazdy pojazdów 
ekologicznych 

127 920,00 88 400,00 zł 

54/1/2019 
Zakład Remontowo 
Budowlany Zdzisław 

Michoński 

Innowacyjny pojazd wyścigowy służący do jazdy po małych i dużych torach 
wyścigowych 

143 910,00 99 450,00 zł 

55/1/2019 
MICHON-LAB Michał 

Michoński 
Innowacyjny system bezpieczeństwa kierowców wyścigowych przeznaczony na 
potrzeby wyścigów F1, innych serii formuł, lotnictwa oraz łodzi sportowych 

143 910,00 99 450,00 zł 

56/1/2019 
EKOPOWER Przemysław 

Depta 
Innowacyjny system zabezpieczenia elektrycznego paneli PV - prototypowa 
miniaturyzacja zabezpieczenia DC 

127 920,00 88 400,00 zł 

57/1/2019 
Instytut Nowych Technologii 

Inżynierii Środowiska 

Opracowanie technologii spalania węgla brunatnego w kotłach pod kątem 
zmniejszenia uciążliwości środowiskowej - emisji gazów do atmosfery i obciążenia 
popiołów składnikami rezydualnymi 

121 770,00 84 150,00 zł 

58/1/2019 
OCX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowo Akcyjna 

Opracowanie, wykonanie oraz przetestowanie i wdrożenie prototypu intuicyjnego i 
uniwersalnego systemu do zarządzania i wyceny wydarzeń (eventów) on-line 

143 910,00 98 600,00 zł 
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59/1/2019 
Rubkon Jarosław 

Rubczewski 

Prototyp systemu rozszerzenia platformy sklepowej shopify o autorskie pluginy 
(rozszerzenia) upraszczające kompleksową obsługę, z wykorzystaniem metod 
neuromarketingu 

170 970,00 97 750,00 zł 

60/1/2019 Adips Sp. z o.o. 
Ochrona międzynarodowa wynalazku oraz badania związane z integracją platformy 
uwierzytelniającej Rublon z wybranymi systemami 

142 680,00 98 600,00 zł 

61/1/2019 LORENC Bartosz Lorenc 
Budowa systemu powiązań między urządzeniami i sklepami, koordynowany dzięki 
aplikacji umożliwiający zaopatrywanie gospodarstwa domowego bądź sklepu w 
produkty wg ustalonych potrzeb i niedopuszczający do braków asortymentowych 

170 970,00 97 750,00 zł 

63/1/2019 
Biuro Ekspertyz i Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z o.o. 

Budowa prototypu systemu analizy i monitoringu prawidłowości naliczania podatków 
lokalnych w oparciu o metody fotogrametryczne 

173 430,00 99 450,00 zł 

Razem 8 375 826,01 zł 5 568 230,34 zł 

 


