Přijaté návrhy projektů do veřejné soutěže
4. veřejná soutěž programu GAMA 2, PP2
Seznam návrhů projektů, u kterých byly splněny podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny
dle ID čísel návrhů projektů)
Číslo návrhu
projektu

Název projektu

Název organizace hlavního
uchazeče

TP04020002

Inteligentní systém pro zjišťování vad v textilu

Scinnovation s.r.o.

TP04020004

Skutečné 3D modely Precismo, skenování a další
služby pro zobrazování v VR / AR v 21. století

PRECISMO s.r.o.

TP04020009

Adbian (Advanced Biomechanical Analysis) Hodnocení stability stromů na základě pokročilých
metod

ARBO Technologies, s.r.o.

TP04020012

Služba poskytování sdílené sítě pozemních stanic pro
komunikaci s malými satelity a nanosatelity

GROUNDCOM.SPACE s.r.o.

TP04020019

Vysokopevnostní beton (HSC) na alternativní bázi

Cementum, s.r.o.

TP04020020

Healthtech platforma podporující zdravý životní styl a
personalizovanou zdravotní péči

Floyd CZ, s.r.o.

TP04020022

Náklady vlastního kapitálu - databáze vstupů a
odhadů pro účely oceňování

European Valuation Institute,
z.ú.

TP04020024

Clouder Air Client - virtuální osobní počítač

XEVOS Solutions s.r.o.

TP04020026

Pokročilé ocelové pláty pro personální balistickou
ochranu

BOGGES, spol. s r.o.

TP04020027

Zabezpečení kritických míst ve výrobním procesu
materiálu na bázi mycelia

myco s.r.o.

TP04020031

Glukanové částice jako nové bioaktivní nosiče špatně
rozpustných účinných látek

Levare s.r.o.

TP04020034

LOGIMIC LIGHT - chytré bezdrátové řízení veřejného
osvětlení

Logimic, s.r.o.

TP04020036

Chytré sledování pachových ohradníků

DataFriends s.r.o.

TP04020037

Manyways

Manyways s.r.o.
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TP04020039

Revolucionizace počáteční fáze výzkumu léčiv pomocí
umělé inteligence

AI ffinity s.r.o.

TP04020045

Aplikace granulované biomasy v čistírenství

ASIO TECH, spol. s r.o.

TP04020047

Surehand - rozšířené uživatelské testy a detailní
průzkum trhu pro komercializaci střelecké aplikace a
portálu

Trigama International s.r.o.

TP04020053

Automatický lineární elektromagnetický pohon pro
posuvné dveře

Southern Engineering s.r.o.

TP04020054

Tolgee - nástroj pro lokalizace software

Tolgee s.r.o.

TP04020060

Realizovatelnost produktu pro neinvazivní dentální
anestezii

ReForm Therapeutics CZ s.r.o.
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