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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

DDD.6509.00008.2019.09

Original Food Sp. z o.o.

072458524

Innowacyjna metoda poprawy stanu
mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej
owoców żurawiny wielkoowocowej

36

2

DDD.6509.00020.2019.09

Grupa Producentów BIO FOOD Roztocze Sp. z o.o.

064068610

Nowatorska technologia wysokiej jakosci
sadzonek rabarbaru (rheum rhaponticumL.)

35

3

DDD.6509.00001.2019.02

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

034196371

Innowacyjne rozwiązania w uprawie,
przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek
polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na
Phytophthora infestans

33

4

DDD.6509.00098.2019.01

Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o.o.

074846315

Innowacyjna technologia uprawy warzyw w
zamkniętym cyklu wody

31

5

DDD.6509.00077.2019.02

Paweł Karpiński AGROPRAKTYK

074874601

Technika i technologia bez zagonowej produkcji
cebuli systemem ścieżek technologicznych

31

072301301

Wzrost konkurencyjności spółki na rynku
drobiarskim poprzez wdrożenie innowacyjnej
organizacji produkcji, marketingu oraz technologii
lęgu piskląt indyków

31

30

29

6

DDD.6509.00105.2019.04

Algama S.A.

7

DDD.6509.00051.2019.06

Instytut Zootechniki PIB

034369383

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody
przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości
użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i
małopolskiej w warunkach stacjonarnych

8

DDD.6509.00030.2019.05

Karol Nowak

069794900

Budowa prototypu Smart Pasieki

9

DDD.6509.00019.2019.05

Instytut Ogrodnictwa

065104315

Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej
technologii i metod organizacji produkcji w
produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniem wysokociśnieniowego
zamgławiania komór chłodniczych nadtlenkiem
wodoru stabilizowanego srebrem

28

27

10

DDD.6509.00002.2019.09

BIO ACTIW Sp. z o.o.

074804201

Wykorzystanie wody elektrolizowanej w produkcji
roślinnej i zwierzęcej jako środka innowacyjnego,
bezpiecznego organiczającego stosowanie
szkodliwych związków chemicznych i
antybiotyków w rolnictwie.

11

DDD.6509.00040.2019.10

Politechnika Białostocka

075965625

Różeniec Górski - innowanyjna uprawa,
innowanyjny surowiec

27

12

DDD.6509.00097.2019.01

Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o.o.

074846315

Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w
świetle zmieniających się warunków
klimatycznych Dolnego Śląska

27

13

DDD.6509.00083.2019.04

Jadwiga Czerwczak

030480284

System monitoringu krów wykorzystujący analizę
obrazów z kamer światła białego i podczerwieni
przy wykorzystaniu głębikich śeci neuronowych

26

14

DDD.6509.00119.2019.06

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

034369383

Optymalizacja warunków utrzymania bydła i
efektywności produkcji poprzez innowacyjne
rozwiązania w wyposażeniu obory i cielątka

26

26

24

15

DDD.6509.00135.2019.03

Czech Łukasz

069794353

Innowacje marketingowe, organizacyjne oraz
technologiczne w rolnictwie oparte na
optymalizacji mowożenia i nawadniania przy
uzyciu danych satelitarnych

16

DDD.6509.00130.2019.06

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

042695192

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego
prototypu mobilnego labolatorium
andrologicznego w celu utworzenia banku
nasienia ogierów rasy huculskiej i małopolskiej

17

DDD.6509.00058.2019.16

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie

063169456

Opracowanie metody identyfikacji odmian
pszenicy ozimej uprawianych w Polsce

1

DDD.6509.00143.2019.03

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

049019024

Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku
do podsiewu użytków zielonych służące poprawie
ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz
ochronie gleb, wód i klimatu

2

DDD.6509.00003.2019.06

AGRO SMART LAB Sp. z o.o.

074784085

Ogólnopolski system precyzyjnej diagnozy
chorób, szkodników oraz potrzeb nawożeniowych
w produkcji ogrodniczej

3

DDD.6509.00042.2019.12

Śląski ODR w Częstochowie

058678941

Innowacyjna technologia fermentacji śrury
rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej

4

DDD.6509.00075.2019.04

Piotr Zajkowski

065092834

Pozyskiwanie najwyższej jakości wołowiny
kulinarnej w oparciu o zywienie pastwiskowe
bydła sterowane za pomocą systemu IoT

5

DDD.6509.00086.2019.02

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

034196371

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany
życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne
grzyby endofityczne

6

DDD.6509.00101.2019.06

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

034369383

Doskonalenia polskiej populacji kur nieśnych z
wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
informatycznych i biotechnologicznych

075642810

Wdrożenie innowacyjnych elementów
technologicznych w procesie wylęgu kaczek w
celu ograniczenia zakażeń mikrobiologicznych i
poprawy jakości zdrowotnej i dobrostanu piskląt

062148782

Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i
nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi
oleistej w integrowanej uprawie roślin;
innowacyjne działania marketingowe

7

8

DDD.6509.00106.2019.15

DDD.6509.00114.2019.02

Ami Agro S.c.

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.

21

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

2

DDD.6509.00056.2019.16

DDD.6509.00125.2019.13

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie

Świętokrzyski ODR w Modliszewicach

063169456

Wino bez siarki: innowacyjne technologie w
winnicy i winiarni wspierające ograniczanie
dodatku siarki do win gronowych

33

039608160

Innowacja technologiczna, proocesowa i
produktowaw zakresie drylowania wiśni w sposób
taki, aby struktura owocy była naryszona w jak
najmniejszym stopniu we współpracy z
Politechniką Świętokrzyską

28

26

3

DDD.6509.00050.2019.05

ZPOW Agros Nova Sp. z o.o.. Sp. K

071819633

Opracowanie innowacyjnych przetworów
owocowo-warzywnych zachowujących optymalny
i korzystny skład substancji prozdrowotnych z
wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwii i
truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i
przetwórczej

4

DDD.6509.00054.2019.05

EIG FINANCE Sp. z o.o.

072730393

Opracowanie technologii oczyszczania ozonem
roślin przyprawowych

26

5

DDD.6509.00036.2019.05

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

062129254

Prowadzenie badań nad nowym rodzajach masła
o leprzych parametrach smarowności i dłuższym
terminie przydatności do spożycia

21

037168122

Wyprodukowanie różnych rodzajów suszu z
zielonek (bez GMO) ściśle wystandaryzowanego
jakościowo pod względem zawartości i jakości
białka

20

6

DDD.6509.00016.2019.14

JARKA- Sp. z o.o.

1

DDD.6509.00044.2019.12

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

058678941

Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka
krowiego i koziego w woj.. Śląskim we
współpracy z Instytutem Biotechnologii jako
innowacja produktowa, procesowa,
technologiczna i marketingowa

2

DDD.6509.00018.2019.11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry BRDY

062954186

Zielone Mleko

3

DDD.6509.00080.2019.06

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K.

056859755

Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych
jako innowacyjna aplikacja do produktów o
zwiąkszonych właściwościach prozdrowotnych
produkowanych pod marką TYMBARK

4

DDD.6509.00126.2019.01

Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o.o.

074846315

IQSell: Innoacje organizacyjne dla rozwoju
krótkich łańcuchów dostaw żywności

5

DDD.6509.00062.2019.15

Biała Wrona Sp. z o.o. Sp. K.

75931930

Opracowanie innowacji produktowej i procesowej
związanej z technologią wytwarzania piwa
ekologicznego zawierającego drobnoustroje
probiotyczne, utrwalonego z zastosowaniem
procesu refermentacji, prowadzonej z udziałem
drobnoustrojów probiotycznych oraz wytwarzania
dodatku spożywczego na bazie młóta będącego
produktem ubocznym w procesie wytwarzania
piwa, do przygotowania mieszanek
wzbogacających pieczywo

