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LISTA OPERACJI

L.p.

Znak sprawy

Nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

ID Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Liczba
uzyskanych
punktów

1

2

3

4

5

6

Cel szczegółowy 2A - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu się na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej

1

2

3

4

5

6

DDD.6509.00029.2018.05

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

DDD.6509.00050.2018.02

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i
producentów Jaj

DDD.6509.00016.2018.05

DDD.6509.00009.2018.06

DDD.6509.00006.2018.04

DDD.6509.00032.2018.06

Politechnika Łódzka

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder
spółka cywilna

IQon sp.z o.o

049147240

ThermoEye - innowacyjny system poprawy
dobrostanu trzody chlewnej

36

074830791

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa,
procesowa i marketingowa związana z chowem
kurcząt brojlerów

35

074935674

Opracowanie strategii zapobiegania rozwojowi
fitopatogenów ziemniaka sadzeniaka w oparciu
o ekologiczne rozwiązania biotechnologiczne i
nową metodę przechowywania

33

034369383

Innowacyjna technologia produkcji drobiu z
zastosowaniem preparatów mających na celu
eliminację antybiotyków

33

0733167216

Wzrost konkurencyjności spółki na rynku
drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji
dotyczącej wylęgu piskląt

33

074871791

Wirtualne pole, realny produkt - stworzenie
nowatorskiego modelu sprzedaży produktów
rolnych

28

27

7

DDD.6509.00063.2018.02

Łukasz Karmowski

051305251

Budowa systemu powiązań w obszarze
innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz
opasu końcowego

8

DDD.6509.00035.2018.01

AKTIW sp.z o.o.

048429031

Innowacyjna produkcja jaj biofortyfikowanych w
wybrane mikroelementy

26

074836206

Opracowanie mobilnej technologii badania
pestycydów w produktach rolnych oraz
identyfikacji źródła pochodzenia produktów
rolnych

26

9

DDD.6509.00008.2018.01

RAMBOX sp. z o.o.

10

11

12

DDD.6509.00061.2018.03

DDD.6509.00088.2018.09

DDD.6509.00013.2018.15

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ORIGINAL FOOD sp.z o.o.

HiProMine S.A.

057601425

Poprawa wykorzystania potencjału
produkcyjnego pastwisk la bydła mlecznego i
mięsnego przez zastosowanie systemu
wspomagania decyzji i zarzadzania

25

072458524

Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej
technologii uzdatniania wody w zamknietym
systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem
bologicznych środków ochrony i biostymulatorów
na przykładzie żurawiny wielkoowocowej

25

074863033

Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w
oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach
rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną

24

Cel szczegółowy 3A - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy
producentów oraz organizacja międzybranżowe

1

DDD.6509.00015.2018.05

Politechnika Łódzka

074935674

2

DDD.6509.00039.2018.02

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

057896423

3

DDD.6509.00003.2018.01

Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o. o.

074846315

Opracowanie technologii pozyskania procesu
liofilizacji o zredukowanym poziomie
zanieczyszczeń mikrobiologcznych
Innowacyjny model współpracy rolników w
ramach krótkich łańcuchów dostaw
Innowacyjne metody chowu bydła w celu
uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej
wołowiny

048473074

Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu
wina gronowego oraz sposób organizacji
produkcji jako czynniki podniesienia jakości
produktów winiarskich wytworzonych lokalnie

27

049147240

Wytwarzanie octu owocowego w województwie
łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z
Instytutem Biotechnologii Przemysłu RolnoSpożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako
innowacji produktowej, procesowej i
technologicznej

25

4

5

DDD.6509.00027.2018.01

DDD.6509.00041.2018.05

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

34
30

28

