
 
Wyniki obrad Kapituł wewnętrznych kwalifikujących do finału Rundy T 

 

Kategoria Science 

Lista finalistów: 

1. „Makropotencjał mikropęcharzyków - optymalizacja pozyskiwania preparatu 

pochodzącego z mezenchymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii 

terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych” 

2.  „PELVIC CONTROL-TRAINING” 

3. „Poprawa bezpieczeństwa i skuteczności terapii hydrokortyzonem - minitabletki 

szybkorozpadające się w jamie ustnej z hydrokortyzonem w dawkach pediatry” 

4. „Waterly” 

5. „Wykorzystanie odpadów tworzywa sztucznego do produkcji pustaka ściennego” 

Lista projektów rezerwowych: 

1. „Maszyna rolnicza z inteligentnym systemem usuwania chwastów” 

2. „Czy cukier może zahamować pandemię otyłości i cukrzycy.”  

3. „Urządzenie medyczne do regeneracji układu mięśniowo-szkieletowego człowieka” 

4. „Sole imidazoliowe z kwasem litocholowym jako potencjalne wspomaganie terapii 

nowotworu jelita grubego” 

5. „Digi Leader” 

 

Kategoria Concept 

Lista finalistów: 

1. „Asocjacja koniczyny białej (Trifolium repens) i bakterii Rhizobium leguminosarum bv. 

trifolii 7.2H a bioremediacja skażeń gleby metalami toksycznymi” 

2. „Chip do kontroli leczenia dzieci płytkami Schwarz'a” 

3. „Digi Leader” 

4. „Owadzie odżywki białkowe dla sportowców” 

5.  „Waterly” 

Lista projektów rezerwowych: 

1. „Modularna, mobilna platforma jeżdżąca "Ratel"” 

2. "Domek odosobnieniowy na czas pandemii i nie tylko" (powierzchnia zabudowy 35m2 

bez pozwolenia na budowę) 

3. PELLETOR - EKOLOGICZNY MOBILNY OGRZEWACZ WODY BASENOWEJ, BEZ PRĄDU I 

GAZU! 

4. System do inspekcji rur wodociągowych i kanalizacyjnych 3D 

5. Opracowanie koncepcji systemu autonomicznego wspomagającego zarządzanie 

usługami taksówkowymi 



 
 

Kategoria Open 

Lista finalistów: 

1. „Digi Leader” 

2. „Modularna, mobilna platforma jeżdżąca "Ratel"” 

3. „PicSell.eu - wielostronna platforma sprzedażowa łącząca twórców i producentów 

z różnych rynków UE.” 

4.  „Waterly” 

5.  „Zrobotyzowany system do naprawy i regeneracji rur wodociągowych 

i kanalizacyjnych.” 

Lista projektów rezerwowych: 

1. „PELVIC CONTROL-TRAINING” 

2. „EV-ВОЗДУХ 1” 

3. „Chip do kontroli leczenia dzieci płytkami Schwarz'a” 

4. „Perfect Driver” 

5. „Owadzie odżywki białkowe dla sportowców” 

 

Kategoria Pandemic 

Lista finalistów: 

1. „Bezdotykowy, sensorowy przycisk dla pieszych” 

2.  „Crowler - pełzak rehabilitacyjny” 

3. „Ekstream” 

4. „Kuchnia nagrań - Twój głos buduje Twój świat” 

5.  „PicSell.eu - wielostronna platforma sprzedażowa łącząca twórców i producentów 

z różnych rynków UE.” 

Lista projektów rezerwowych: 

1. „Digi Leader” 

2. „Perfect Driver” 

3. „TupTak” 

4. „Travel Stories Platform (TSP)” 

5. „Weź głęboki wdech - wprowadzenie sprzętu e.w.o.t exercises with oxygen therapy 

do szpitali walczących z covid 19” 

 


