Резултати од јавниот повик за финансирање на
предлог проекти преку Инструментот за поддршка

Кофинансирани грантови за новоосновани
трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“

Име на компанија

Преплет Дизајн ДОО

ИНОТЕК СОЛУТИОНС ДООЕЛ

МАЛЕШЕВСКА АРОНИЈА
ДООЕЛ Берово

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Design for all

Целта на овој проект е создавање на уникатни дизајнерски
текстилни производи кои што можат да бидат користени од
лицата со делумно или целосно оштетен вид. Производите ќе
содржат тактилна илустрација и порака напишана на англиска и
на Брајова азбука кои со помош на текстилно печатење и везење
директно ќе бидат аплицирани на текстилот.

28.934.00

5.106.00

34.040.00

АВТОМАТИЗИРАН
АВТОКЛАВ

Овој проект предвидува производство и изработка на комплетно
автоматски автоклав за медицинска и фармацевтска употреба
како и негово сертифицирање за СЕ ознака за медицински апарат.
Автоклав е машина која обезбедува стерилизација на производи
кои се за медицинска, фармацевтска и лабораториска употреба.
Енергетски ефикасен со скратување на времето потребно за
подготовка, стерилизација како и подобрена ефикасност во
работењето.

29.610.00

8.000.00

37.610.00

Иновативна технологија
за складирање и
конзервирање аронија

Со овој проект се финансира развој на значително подобрена
линија за органски производи од аронија преку интегрирање
на иновативен технолошки процес во конвенционалното
производство. Дополнително проектит предвидува и развој
на нова технологија за складирање и конзервирање на
органските производи.

30.000.00

5.295.00

35.295.00
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Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

МВВ СТУДИО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Еколошки
фасадни панели од
префабрикуван бетон

Проектот предвидува воспоставување на производна линија
за изработка на префабрикувани бетонски елементи наменети
за фасади кој ќе поседува својстава за прочистување на
воздухот преку апсорбција на смог и други штетни гасови од
непосредната околина преку употреба на фокаталитички
цемент во составот на бетонот.

30.000.00

8.121.99

38.121.99

ПЛАНТ ФАКТОРИ 2018 ДОО
Струга

Развој на аеропоничен
систем за производство
на фармацевтски
растенија

Со овој проект се планира развој на аеропоничен (беспочвен)
систем за производство на билки кои се користат во
фармацевтската индустрија. Аеропоничните системи
овозможуваат 10.000 пати поинтензивна размена на гасови
во кореновиот систем и ова е технолошки најнапредната
технологија за безпочвено производство на растенија

30.000.00

6.250.00

36.250.00

Voice Recognition

Voice Recognition е систем за препознавање на говор,
на видео и аудио содржини на македонски јазик и нивно
трансформирање во текст. Ова е прва компанија која нуди
препознавање на македонски јазик и негова транскрипција.

29.775.00

5.255.00

35.030.00

Систем за заштита на
згради од јаки земјотреси
со униформна HS-MG
контрола на енергија

Нова креативна стратегија во областа на градежната индустрија
која вклучува развој на нов систем за градење на сеизмички
сигурни објекти и услови за градење на сеизмички сигурни
градови на иднината. Новиот систем, кој се карактеризира со
глобална оптимизација на врамнотежувањето на сеизмичката
енергија (анг. GOSEB), e применлив за сеизмичка заштита
на сите главни типови на згради, бидејќи се заснова на
целосна иновативна контрола на сеизмичката енергија. Ова
се постигнува со интеграција на предностите на системот за
сеизмичка изолација, системот за контрола на поместувањата
и новиот концепт на апсорпција на сеизмичката енергија на
повеќе нивоа и во повеќе правци.

29.932.55

5.282.21

35.214.76

Key Code Educational
Franchise

Развој на иновативни едукативни програми за деца, преку кои
ќе учат програмирање и роботика по уникатна методологија.
Целта е децата од пасивни консумери на дигиталните
апликации, игри и софтвери да станат активни креатори на
креативни апликации, игри, програми и други решенија.

29.500.00

6.000.00

35.500.00

Име на компанија

ИНЕЛЛИПСЕ ДООЕЛ Битола

Друштво за наука РЕСИНЛАБОРАТОРИЈА ЗА
ИНДУСТРИСКИ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИЈА ДОО Скопје

Еурека Еду Дооел
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Име на компанија

Аг Футура Технологии ДООЕЛ
Скопје

МИДЕЛ ДОО Куманово

СУНСМАРТ СОЛАРНИ
СИСТЕМИ ДОО

ИНТЕЛИГЕНТА ДОО СКОПЈЕ

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Далечинско
мониторирање
и советување во
земјоделството - РАМАС

Рамас претставува иновација во услугите од областа на
земјоделството. Системот овозможува голема прецизност
и ажурност во советодавните процеси преку користење на
интероперабилни ИоТ конфигурации кои се позиционирани
на земјоделските површини, комбинирани со податоци
генерирани од дронови, сателити и извештаи од почвени
анализи. ИоТ-К на Рамас се поддржани со точно калибриран
алгоритам за култури кој треба да обезбеди доволно
релевантни податоци за голем број земјоделци со кои би се
елиминирале фактори кои предизвикуваат лош квалитет и
низок квантитет.

29.850.40

5.267.60

35.118.00

Автоматизиран систем за
управување на машини
за хоризонтало дупчење
-АМПтек

Проектот предвидува истражување, развој и производство на
систем за автоматско управување кај машини за хоризонтано
подземно дупчење- АМПтек систем. Системот ќе се
употребува за контрoлирано 3D наведување во простор со
максимално прецизнo дупчење, со цел да ги замени и надгради
постоечките традиционалните машини и да даде поефикасни
и поекoномични решенија за хоризонтално бушење.

29.988.00

5.292..00

35.280.00

“Фото-Волтаични МикроЕнергетски Банки ” SunSmart Energy Storage
System

Станува збор за иновативен производ за зголемување на
ефикасноста на соларните системи преку таканаречени
“микро-енергетски банки” инсталирани кај фотоволтаичните
панели наемнети за микро и мали соларни системи како и
соларни полиња кои генерираат МW (мегавати) електрична
енергија. Производот ja зголемува ефикасноста на зелените
еколошки извори на енергија добиена од сонцето и наменет
е за крајни корисници по пристапни цени и временски брза
исплатливост со висок пазарен и извозен потенцијал.

30.000.00

5.300.00

35.300.00

Аудит ССХ

Целта на проектот е дополнително развивање на Аудит
ССХ софтверска алатка која на компаниите им овозможува
безбедно работење и пристап со ревизорска трага.
Поедноставено објаснето, Аудит ССХ е алатка која може да
ги сними (во дигитален формат) сите содржини кои ги гледа
корисникот на компјутерот притоа овозможувајќи екстракција
на истите.

30.000.00

5.460.00

35.460.00
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Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Pedaless

Овој проект предвидува дополнителен развој на иновативниот
уред Pedaless кој е наменет за велосипеди и ги трансформира
истите во електрични велосипеди. Kорисниците на овој вид на
урeд ќе можат да го направат својот велосипед побрзо превозно
средство со поголем досег за користење во градските средини,
притоа, заштедувајќи време, финансиски средства и придонес
кон намалување на аерозагадувањето во животната средина.
Крајната цел на Pedaless е да стане најчестата алтернатива за
замена на автомобилите со е-велосипед.

29.995.80

6.820.00

36.815.80

ДАВВЕРО ИО ДОО Скопје

Davvero.io

Проектот предвидува изработка на уникатен “паметент накит“
со интегрирани електронски компоненти. Меѓу другото овој
накит преку мобилна апликација и електронски модул ќе биде
поврзан со паметен телефон. Целта е накиот преку сензори
да препознава биофизиолошки сигнали и да ги претвора во
дигитални податоци за корисникот.

29.993.50

5.293.50

35.287.00

ДОЛАРЕ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

Софтверско решение
“Metricity - Запознај го
својот клиент (KYC)”

Изработка на софтверско решение, апликација за
идентификација на клиент (потрошувач) и негово ризично
профилирање од аспект на спречување на активности за
перење пари и финансирање тероризам.

29.936.15

5.282.85

35.219.00

СОЛАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Иновативна софтвер
платформа-Data Solar
Group (DSG)

Развој на единствено софтверско решение со кое се
подготвува сеопфатна брза анализа за проценка и
предностите од изградба и инсталирање на соларни панели,
како и мониторинг на производството и обезбедување на
конкурентност на производителите.

29.000.00

6.000.00

35.000.00

МАТРИОШКА ДООЕЛ Скопје

Развој на иновативен
технолошки процес зголемување на точката
на замрзнување на
виното од -18℃ на 0℃ и
иновација на производ во
прехранбената индустрија

Овој проект предвидува развој на иновативен технолошки
процес - зголемување на точката на замрзнување на виното од
-18℃ на 0℃ и иновација на производ во прехранбената индустрија.
Меѓу другото проектот предвидува и производство на
сладолед од вино.

29.954.00

5.286.00

35.240.00

Име на компанија

ЏИСИКС СОЛУШНС ДОО
Скопје

4

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

МППИ, 3И - (Модел,
Производ, Процес)

Проектот се однесува на развој и подобрување на бизнис
моделот на компанијата, развој на иновативната компонента
на производот и иновирање на производствениот процес за
производство на специјални ножеви за градежни и рударски
машини. Врз основа на иновативното конструктивно решение
ќе се разработи современ, флексибилен технолошки процес,
базиран на ЦНЦ технологија што ќе овозможува брза
изработка на широк спектар производи и дигитализација
на подготовката на производството што ќе резултира во
скратување на времето за изработка и трошоците.

30.000.00

11.664.70

41.664.70

ТЕРМО- Б СИСТЕМ ДООЕЛ
СТРУМИЦА

Повеќенаменски сончев
уред за земјоделци

Повеќенаменски сончев уред (нов производ), наменет
за фармери или семејства во рурални области. Истиот e
едноставен за ракување, лесен за преместување од една
на друга локација со што се зголемува и заштитата од
потенцијална кражба.

29.626.00

5.260.00

34.886.00

Елевејт-Глобал ДОО

Aвтоматизирана
платформа за
процесирање на
податоци во енергетската
индустрија

Проектот предвидува креирање на автоматизирана
платформа за процесирање на подотоците во енергетската
индустија. Платформата ги анализира податоците генерирани
директно од енергетската индустрија и обезбедува повратна
информација кон компаниите која им помага во зголемување
на ефикасноста и профитот на самата компанија.

30.000.00

6.500.00

36.500.00

ПЕРПЕТУУМЦОДЕ ДОО

СМАРТ ДЕНТ

Развивање на Смарт дент платформа која ќе ги обедини
сите стоматолошки ординации и (мобилна апликација и
веб страница) која ќе овозможи ефективна комуникација и
закажување на термини помеѓу стоматолозите и нивните
пациенти. Дополнително, платформата која ќе содржи
различни модули наменети за пациенти, ординации,
стоматолози која ќе овозможи систем на советување, оценка,
рејтинзи на стоматолози, унифициран здравствен картон и
сл.Платформата ќе функцинира на пет јазика.

29.150.00

5.300.00

34.450.00

ДООЕЛ РЕМЕДИЈА ТРЕЈД
ПРИЛЕП

Производство на
иновативни природни
козметики

Проектот предвидува комерцијално производство на
иновативна природна козметика според оригинална
рецептура за маст наменета за пеленски осип. Сретствата се
наменети за развој на производство, пласман и продажба низ
целата држава.

29.994.28

10.445.72

40.440.00

Име на компанија

МСТ Солушнс ДООЕЛ Скопје

5

Име на компанија

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

ЕКО ГРУП ОЦП ДООЕЛ
Кавадарци

Развој и производство
на веганска смеса за
ќофтиња и бургери

Производство и продажба на иновативни производи- готова
смеса според оригинален рецепт, од наут и грав за подготовка
на вегански ќофтиња, ќебапи и бургери, спакувана во тегла, со
рок на трање од 2 години.

24.404.74

13.141.01

37.545.76

ДАРК-1 ДОО Скопје

Скопје

„Скопје“ е 3D игра во прво лице каде играчот е поставен во
огромна област за истражување и преживување која ќе биде
целосно моделирана и визуелизирана во стил на класичните
стрипови. Играта ќе има повеќе сегменти преку кои играчот ќе
може да биде во интеракција со светот во кој ќе биде сместен.
„Скопје“ ќе има оригинална и уникатна приказна. Дејствието
е поставено во алтернативна историја каде што градот
Скопје станува светска метропола позната по врвни научни
достигнувања и бруталистичка архитектура, задржувајќи ја
културата и естетиката на вистинското Скопје во 70тите.

29.812.00

5.310.00

35.122.00

Локалис Трејд ДООЕЛ
Струмица

SourceMX Academy

Веб платформа која ќе ги поврзе компаниите и луѓето кои сакаат да
стекнат образование од областа на програмирање и маркетинг.

28.390.00

7.000.00

35.390.00

Друштво за едукација и
консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ
Скопје

Компјутерско
образование за
деца базирано на
иновативната наставна
програма на Харвард

Овој проект предвидува напредно ИКТ образование за деца
базирано на иновативната наставна програма на Харвард Creative Computing со вклучено следење на напредокот на децата
од страна на родителите преку LMS – систем за управување на
образованието.

29.580.00

5.250.00

34.830.00

УРЕТАНИ ДООЕЛ ШТИП

Лансирање на иновативен
и висококвалитетен
пристап во производство
на бришачи за
транспортни траки од
течен двокомпонентен
полиуретан

Организирање и ставање во функција на иновативен и
висококвалитетен пристап во производство на бришачи за
транспортни траки од течен двокомпонентен полиуретан како
и на други производи од истиот тип на полимер, со широка
примена во процесите на индустриско производство.

30.000.00

30.000.00

60.000.00

HOYO HOME

Софтверско решение за паметен дом кое вклучува firmware за
standalone уреди и мобилна апликација со која истите може
да се менаџираат, централен хаб преку кој се контролираат
сите уреди во рамките на паметниот дом кој воедно има и
механизам за машинско учење и носење на автоматски одлуки
за определени кориснички сценарија.

29.990.00

9.000.00

38.990.00

ХОЈО ТЕК ДОО СТРУГА
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Име на компанија

ПАЈЛ КОНТРОЛ ДООЕЛ
Куманово

Друштво за производство,
промет и услуги БИ ХЕЛТИ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Доктор Гуднајт ДООЕЛ Скопје

Флоген корпоратион ДООЕЛ

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Производство на опрема
за тестирање на темели

Опремата за тестирање што планира да ја развие ПАЈЛ
КОНТРОЛ е иниовативна по самата технологијата и
начинот на користење. Имено, сите делови и компоненти
се произведуваат во Македонија со помош на локални
експерти и фирми. Целата опрема и процесот на тестирање
е дигитализиран и автоматизиран, споен во еден систем за
аквизиција на податоци и контрола, кој добиените податоци
ги анализира во специјален софтвер кој директно ги запишува
податоците на компјутер. На овој начин се намалува ризикот
од субјективни (човечки) грешки, а исто така и прецизноста
е далеку поголема за разлика од постоечките опреми кои
користат аналогни компоненти кај кои податоците ги отчитува
оператор кој рачно врши запис на истите

29.978.00

5.310.00

35.288.00

Нов пристап во
одгледување пчели

Воспоставување и развој на организирано производство
на пчелни производи, во иновативен тип на кошници за
пчели, според развиен иновативен интегрален пристап во
одгледување на пчелните семејства како и за развој на нови
производи

29.932.00

5.290.00

35.222.00

Тренинг центар за
спиење на бебиња и деца
„Доктор Гуднајт“

Проектот предвидува отворање на прв специјален иновативен
центар за спиење на бебиња и деца од 4 месеци до 6 годишна
возраст. Центарот ќе биде сертифициран според меѓународни
стандарди, а тој меѓу другото предвидува и изработна
на индивидуални програми со кои би се надминале овие
проблеми. Центарот ќе го водат сертифицирани тренери
обучени во САД.

23.212.65

4.096.35

27.309.00

Флоген ѕид

Проектот предвидува развој на нов поедноставен систем за
градба на еколошки и енергетски ефикасни објекти со помош
на префабрикувани ѕидни елементи составени од IFC блокови,
производ на компанијата. Блоковите се редат на принципот на
лего коцки и ќе се полнат со ПУ пена „полиуретан“. Димензиите
на ваквите ѕидни елементи се прилагодливи, овие ѕидови се
лесни со добра носивост, а во самиот ѕид се обезбедува простор
за таканаречени ‘скриени’ столбови од армиран бетон со кои ќе
се обезбеди носивоста на панелот и објектот и ќе се подобри
сеизмичката отпорност на ваков тип објекти. Целта е намалување

29,120.00

12,480.00

41,600.00
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Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Електронски зелен пазар
ДООЕЛ

Е-зелен пазар (ЕЗП)

Електронски зелен пазар е иновативна електронска платформа
за промоција на локални земјоделски производи и поврзување
на понудата и побарувачката на домашниот и странски пазари.
На оваа платформа ќе се наоѓаат и нудат за продажба сите
земјоделски производи од Р.С.Македонија - од зрно ориз од
Кочани до контејнери јаболко од Ресен. Целта на ЕЗП е да
прерасне во првата „зелена берза“ во земјата што ќе придонесе
не само за зголемување на потрошувачката на македонските
земјоделски производи во земјата, туку и ќе биде место за
промоција на македонските производи на странските пазари. ЕЗП
е веб страница на којашто истовремено ќе се нудат производите
од македонски производители и трговци, а од друга страна
потрошувачите од РСМ и трговците од целиот свет ќе може да ги
купуваат и да склучуваат договори и зделки со нив.

29,962.50

5,287.50

35,250.00

Гранде Флора ДОО

Иновативен процес
и технологија во
пластеничарско
производство на
растенија

Проектот е примена на иновативна комбинација на процес и
технологија во пластеничарското производство на саксиски
цвекиња кои до сега не се произведувале во РСМ, туку се
увезувале. Крајната цел е изградба на пластеник според
највисоки стандарди со иновативни технологии. Проектот
опфаќа повеќе сегменти и се базира на успешно спроведена
експериментална фаза и тестирање.

30.000,00

5,300.45

35.300,45

Санитизација на душеци

Проектот Clean Max е иновативен систем наменет за ефективно
дезинфицирање и чистење на душеци за домаќинствата,
здравствените установи, образовните установи и се базира
на долгогодишно истражување и развој. Се користат
антиалергенски средства, а со овој систем за дезинфекција
на душеци, исто така се врши и стерилизација како и заштита
на површините на душеците. Со него се елиминира 99%
од бактерии, габи, ларви сл. Процесот е практично сув и
краткотраен, услугата се врши на лице место, а душекот може да
се користи по 15-20 минути.

21.080,00

3,720.00

24.800,00

Име на компанија

Клин Макс ДОО
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Име на компанија

Пангеа Инженеринг ДООЕЛ

Интегро Макс ДООЕЛ

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Систем за мерење на
силни потреси

Проектот предвидува развој на систем за мерење на силни
потреси и микротремори кој се состои од инструмент за мерење
и софтвер за собирање на податоците, архивирање, нивна
презентација и напредни математички обработка. Проектот
се базира на веќе докажан концепт на производ, а тој ќе биде
поефтин и полесен за работа и одржување. За да се овозможи
целосно далечинско управување и следење на податоците,
вгнездениот софтвер на инструментот ќе нуди можност за
поврзување на интернет преку мобилна мрежа или локална
жичана мрежа и за таа цел ќе биде изработен апликативен
софтвер за следење на податоците во реално време.

29,400.00

29,170.00

58.570,00

Еко-интегрално брашно
од домашни суровини

Главна цел на проектот е создавање на сопствен македонски
бренд на интегрални и органски брашна произведени
од домашни суровини. Средствата предвидени во оваа
инвестиција ќе бидат наменети за набавка и инсталирање
на опрема за складирање, преработка и пакување на разни
типови на интегрални и органски брашна во специјални
пакувања од различна килажа.Фирматa поседува производен
погон – млин за преработка на житни и друг вид на
земјоделски култури и производство на интегрални брашна.

29,800.00

5.355,00

35,059.00

9

Име на компанија

Омни деливери ДОО

ЦСП Тек ДООЕЛ

Мултипрактик ДОО

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Omni Delivery

Целта на проектот Омни Деливери е да се развие како паметна
транспортна компанија за B2B испорака каде што секој може
да нарача и да прави испораки. Оваа услуга е базирана на
економија на споделување (sharing economy) и уникатен
алгоритам за оптимизација на рути, со што ќе биде поефтина и
поефикасна.

29.400,00

6.000,00

35.400,00

Електрана за
концентрациона соларна
енергија

Проектот предвидува развој на технологија, концепт и
протоптип за првата електрана која ќе работи на принципот
на концентрациона соларна енергија. Компанијата веќе има
изработено „proof of concept“ а проектот ќе се фокусира на
развој, симулација и изработка на прототипови на хелиостат,
централен колектор и конструкција на кула кои се клучни
елементи на концентрационата соларна електрана. Инаку со
оваа технологија се искористува принципот на фокусирање на
голема површина сонце со помош на илјадници компјутерски
насочени огледала кои имаат задача да ја насочуваат
рефлеексијата од сонцето на врв на кула, каде што термалната
енергија од сончевите зраци е апсорбирана. Оваа термална
енергија подоцна се користи за производство на пареа која
има доволно притисок да произведе електрична енергија
преку класичен модел на турбина и генератор.

30,000.00

5,435.00

Бејби Мултипрактик 9 во 1

Проектот предвидува развој на иновативно ќебе за бебиња
- Бејби Мултипрактик 9 во 1. Навидум обично ќебенце кое се
користи на 9 начини - како навлака за количка, релаксатор,
столче за хранење, транспортер, вреќа за спиење, ќебенце
со капче, подлога за играње и марама за доење. Производот
е уникатен и тој може да се користи од раѓањето на детето па
се до неговата петгодишна возраст.Компанијата има и други
иновативни производи за бебиња, а планира и отворање на
онлајн продавница со сервиис на македонски и англиски јазик.

21.248,80

35,435.00

3,750.20

24.999,00
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Име на компанија

Гротто Групација ДОО

Амала Солушнс ДООЕЛ

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Изнајми велосипед
Скопје Винил

Rent a bike Skopje Vinyl со овој проект има за цел да ја прошири
понудат на иновативен алтернативен превоз примарно
наменет за туристи. Компанијата веќе работи со изнајмување
на велосипеди, а понудата дополнително ќе се збогати и со
електрични тротинети. Во рамките на овој проект се развива
веб и мобилна апликација
за менаџирање на велосипедите што ќе биде B2B ориентирана
меѓутоа по стабилизирањето на
овие функционалности и доколку пазарот понатаму го
дозволува и бара тоа ќе се развие и B2C
ориентирана апликација каде по примерот на успешните
компании од САД и ЕУ
клиентите ќе може сами да ги изнајмуваат и користат
велосипедите и тротинетите единствено
со користење на својот мобилен телефон. Преку соработки со
локалните туристички водичи и вљубеници во велосипедизмот
ќе се организираат и вело тури низ градот и неговите
знаменитости и околни атракции.

28.300,00

20,500.00

48.800,00

Софтвер за менаџирање
на станбени згради

Проектот предвидува развој на иновативна услуга преку
софтверско решение за менаџирање на колективни станбени
згради. Согласно Законот за домување секоја станбена зграда
има обврска да формира Заедница на сопственици или да
именува Управител кој се грижи за управувањето со зградата.
Овој софтвер го олеснува управувањето и овозможува точно
и навремено информирање на станарите за активностите,
проблемите и финансиската состојба на Заедницата на
сопственици, а придонесува да се заштеди време, енергија и
да се задржат и подобрат добрососедските односи. Софтверот
меѓу другото овозможува високо ниво на транспарентност во
раководење на финансиите.

21.371,00

3,771.00

25.142,00
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Име на компанија

Ружин хелти фуд корпорејшн
ДОО

АМД Енерџи ДООЕЛ

ПНА Технолоџи ДООЕЛ

Име на проектот

Резиме

Фитр
ко-финансисрање

Сопствено
ко-финансирање

Вкупен буџет на
проектот

Македонско парено
сирење

Проектот е примена на иновација во прехрамбениот сектор
и предвидува развој на уникатен домашен производ со
специјален уникатен производствен проце на сирење по
рецептура слична на италијанското сирење монтекристо но
од македонско врвно млеко. Сирењето се наоѓа во фаза на
прототип, а во рамките на проектот ќе се врши дополнително
тестирање на производот во лабораториски услови од
аспект на квалитетот на хемиско биолошките својства на
поголема серија. Целта е да се добие производ кој ќе одржува
конзистентна ексклузивност по својот квалитет и дизајн.

29,500.00

80,000.00

109,500.00

21.850,00

29.998,10

51.848,10

29,645.00

5,355.00

35,000.00

Дизајн и изработка на
нов модел на грејни тела
(печка на пелети) со
можност за самочистење

Е-метрикс

Проектот предвидува развој, изработка и тестирање на
нова генерација на печки со пелет, кои ќе имаат можност
за автоматско самочистење како и изградба на нов погон
за производство на овие печки. Целта на новите печки е
подобрување на енергетската ефикасност – намалување на
потрошувачката на енергија со имплементација на нов систем
на самочистење во процесот на работа на печките на пелет при
што се поедноставува нивната употреба и автоматски стануваат
поконкурентни на пазарот. Компанијата веќе има изработено
прототип кој се тестира. Цената на новите печки ке остане иста
со онаа на конвенционалните печки на пелет, така што тоа нема
да влијае врз куповната моќ на потрошувачите.
Е-метрикс е систем кој ќе ја следи издржливоста, темпото на
работа и перформансите на луѓето кои ракуваат со машини
(оператори). Системот ќе генерира податоци за ефикасноста
кои ќе бидат навремено доставени и ќе ги известат
раководните лица. Е-метрикс ќе биде персонализирано во
насока на потребите на операторите, информациите што
им се потребни, колку време работат за дадена задача, која
е целта и брзината и нуди предлози за одмори, доколку
таа работи побрзо за да биде подобра од противникот, сè
што ја прави нивната работа подинамична и интерактивна.
Исто така Е-метрикс ќе донесе информации за статусот на
производството во кој било момент, со што компаниите ќе
добијат важни парементри а за тоа
како систематски да го подобрат процесот на производство,
да ги идентификуваат загубите, да го решат напредокот и да ја
подобрат продуктивноста на опремата за производство.

*Сумите се во евра
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