Znak sprawy: DDD.WOP.6509.1.2020.ŁG
LO-1/387

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.6509.00014.2019.07

Agro Wiosna Sp. z o.o.

074638264

Innowacyjna technologia produkcji owoców
jagodowych na przykładzie maliny o
podwyższonej zawartości zwiazków
bioaktywnych oraz zwiększonej wartości
handlowej

2

DDD.6509.00006.2019.07

MCMS Warka Sp. z o.o.

073842134

Innowacje technologiczne w ochronie
antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i
ogrodniczych

33

071720735

Innowacyjna technologia produkcji sadzonej
roślin jagodowych typu plug plant i long kane o
wysokim współczynniku produktywności na
przykładzie maliny i jeżyny bezkolcowej

32

053148171

Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej
dla owoców mini kiwi (actinidia arguta) oraz
prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego
owoce pod względem stopnia dojrzałości
(MODOM)

27

046029415

Wykorzystanie różnych kultywarów wierzby w
celu zwiększenia efektywności chowu fermowego
jeleniowatych oraz trwałego zwiększenia
zazielenienia w gospodarstwach rolnych jako
innowacyjne elementy nowoczesnej produkcji
oraz zwiększania odporności środowiska

25

3

4

5

DDD.6509.00013.2019.07

DDD.6509.00015.2019.07

DDD.6509.00043.2019.07

FIELDSTONE INVESTMENTS II Sp. z o. o.

Szkoła Główna Gosporadstwa Wiejskiego

Instytut Parazytologii PAN

34

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.6509.00108.2019.07

Uniwersytet Warszawski

073509564

2

DDD.6509.00010.2019.07

CARGILL POLAND Sp. z o.o.

062649432

3

DDD.6509.00149.2019.07

PPH "Agro-Top" Sp. z o.o.

62140431

Opracowanie i wdrożenie produktu nabiałowego
stosowanego w profilaktyce alergii pokarmowych

Współpraca w zakresie realizacji prac
rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia
innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych
technologii mikronaważania dla udoskonalenia
produktów premiksowych
Opracowanie, adaptacja i wdrożenie do praktyki
gospodarczej kompletnej strategii oczyszczania
powietrza z lotnych związków organicznych i
odorów przy wykorzystaniu zrównoważonej
ekologicznie idei recyklingu metodami
biologicznymi.

29

22

21

