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Име на компанија Име на проект Резиме

Буџет на проект

Сопствено ко-финансирање ФИТР ко-финансирање
Вкупен буџет на 

проект

СИНАПСЕ АВИАТИОН 
ДОО 

AIRPORT BRIEFING 

Проектот е насочен кон развој и надоградба на 
иновативно софтверско решение ‘Airport Briefing’, 

кое е прв производ од ваков вид во глобалната 
авијациска индустрија. Станува збор за уникатна 

алатка за централизирана, “едношалтерска” и 
квалитативна платформа за квалификување, 

обука и операции за компетентност на пилоти со 
рути и аеродроми. Airport Briefing ќе има влијание 
врз безбедноста во авијацијата преку значително 

ублажување на ризиците и неизвесноста преку 
правилна подготовка за лет. Проектот е последен 
во низата активности на компанијата за решавање 
на проблеми поврзани со управувањето со закани 

и грешки при операциите на летање.

70.026,00 30,00% 163.394,00 70,00% 233.420,00

НИПРОМТЕКС 

Имплементација на иновативен 
систем за мониторинг на 

производствениот процес и 
контрола на квалитетот 

Проектот предвидива развој и примена на 
специјализираното софтверското решение 

за следење на процесот на производство. 
Решението ќе придонесе кон поефикасна 

контрола, можност за навремено и превентивно 
делување при критични фази, намалување 
на процентот на грешки, како и можност за 

самоконтрола на вработените при извршувањето 
на задачите. Системот ќе обезбеди побрза 

и навремена испорака на производите, но и 
отворање на нова пилот линија за компанијата која 

е извозно ориентирана. 

15.085,40 40,00% 22.628,10 60,00% 37.713,50
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БМГ ЕЛЕКТРИКАЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ 

ИнДиПа  (InDiPa - Industrial Distri-
bution Panel) 

Проектот предвидува целосно техничко–
технолошко решение за производство на 

нов македонски производ - типски тестиран 
нисконапонски дистрибутивен панел “ИнДиПа” 
(Industrial Distribution Panel).  Овој производ ќе 
биде усогласен со важечките МКС и ЕН и ИЕЦ 

стандарди и дополнително ќе  биде развиен 
на таков начин што ќе може флексибилно да 

се употреби за различни апликации со крајно 
модуларна структура според потребите на 

корисниците. Предноста на производот е што 
нема да не биде ограничен за употреба на 

апаратура само од еден бренд (производител). 

66.501,75 30,00% 155.170,75 70,00% 221.672,50

ДПТУ ХАС 
ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД 

ДОО 

MyHOTEL – Паметен хотелски 
систем

Проектот MyHOTEL вклучува проектирање, 
развој, производство, промоција и продажба на 
комплетно хардверско и софтверско решение 

за управување со хотели. Ова решение, 
меѓу другото ќе ги обедини сите постоечки 
подсистеми како на пример регистрација и 

одјава на гости, резервација на соби, извештаи 
за пристап, решение за климатизација како 

независен хотелски систем, одржување итн. Овој 
систем ќе се овозможи современа контрола на 
пристап, енергетска ефикасност и зголемена 

продуктивност. Истовремерно ќе се елиминираат, 
меѓудругото, недостатокот на безбедност и 

приватност, ниското ниво на удобност, бавната и 
неефикасна реакција на вработените и високата 

потрошувачка на енергија.

14.617,78 30,00% 34.108,14 70,00% 48.725,92
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ТМ ДОО ШТИП 
Композитни изолатори со паметен 

систем за детекција на дефект

Целта на проектот е развивање на паметни, 
безбедни високонапонски изолатори со кои ќе 

се подобри квалитетот, ќе се намали цената, 
а ќе се зголеми сигурноста и ефикасноста на 

елетроенергетските мрежи. Изолаторите 
ќе содржат и високо-чувствителни сензори 

со цел детектирање на најрана фаза на 
дефекти. Овој проект треба да придонесе кон 

создавање побезбедни и поодржливи мрежи за 
дистрибуција на електрична енергија. 

90.949,20 30,00% 212.214,80 70,00% 303.164,00

ДИСТАНТ ПОИНТ 
ДООЕЛ 

Прецизна фармација 

Преку проектот „Прецизна фармација“ 
фармакотерапијата ќе стане попрецизна 

на тој начин што ќе биде персонализирана 
за секој пациент поединечно со помош на 

фармакогенетскиот профил на пациентот и 
сознанијата за неговата меѓусебна интеракција 

на лековите. Со ваквата сеопфатна и детална 
евалуација, на лекарот или на фармацевтот 

му се дава информација за најдобрата 
терапија за секој пациент поединечно, на еден 

индивидуализиран и прецизен начин. Исто 
така во самиот софтвер ќе биде складирана 
целосната фармакогенетска лична карта на 

пациентот, којашто се прави еднаш во текот на 
животот. 

83.040,00 30,00% 193.760,00 70,00% 276.800,00
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ДОО РАДЕ КОНЧАР-
КОНТАКТОРИ И 
РЕЛЕИ СКОПЈЕ

Развој на серија контактори

Целта на проектот е комерцијализација на серија 
на нови производи преку нивен дизајн и набавка 

на алати и машини за заокружување на целиот 
техничко-технолошки производен процес во 

сите фази. Новите кондензаторски контактори 
со комерцијална ознака ЦННК 80 и ЦННК 75 и 
моторски контактори со комерцијална ознака 

ЦНН 150 и ЦНН 110 ќе бидат замена за постоечки 
производи на компанијата кои ќе имаат подобри 

технички карактеристики, како и модерна, сосема 
различна конструктивна основа од старите. 
Новите производи ќе бидат побезбедни за 

користење, направени од подобри материјали, 
помали и полесни и ќе бидат во согласност со 

барањата на пазарот и стандардите за животна 
средина. Техничката разлика во однос на старите 

контактори е речиси целосна (над 90%). Со 
новите производи, претпријатието ќе ја зајакне 

својата позиција на странските пазари на кои веќе 
има разработена дистрибутивна мрежа и стекнато 

имиџ на фирма со високо квалитетни производи.

163.886,40 40,00% 245.829,60 60,00% 409.716,00
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ЕЛЕВЕЈТ ГЛОБАЛ 
ДОО 

ИНИТ - алатка за интелигентно 
управување со мрежна 

инфраструктура 

ИНИТ е алатка за интелигентно управување со 
мрежна инфраструктура која на компаниите ќе 

им овозможи автономно управување со нивната 
ИТ инфраструктура користејќи вештачка 

интелигенција и машинско учење. Основните 
функционалности на ИНИТ алатката опфаќаат: 

автономна поддршка при одлучувањето за 
планирање, градење, водење и одржување 

на целата инфраструктура. Алатката им 
овозможува на операторите правилно да ги 

распоредат ИТ ресурсите (сервери, мемориски 
простор, мрежни ресурси, пристап до бази на 
податоци и сличните услуги) на најефикасен 

начин. Елевејт-Глобал е компанија која 
применува вештачка интелигенција, машинско 

учење и експертско знаење, за креирање на 
продукти за автоматизација и дигитализација на 

енергетската индустрија.  

48.900,00 30,00% 114.100,00 70,00% 163.000,00

ЖИТО-ПРОМ ЗОРАН 
ДООЕЛ Гевгелија 

ЗДРАВА ФУНКЦИОНАЛНА 
ХРАНА 

Проектот е насочен кон истражување и 
развој за производство на линија за здрава 

функционална храна на база на активен 
јаглен и црно чоколадо, храна со биополимер 

(природен и со мала молекулска маса 
кој лесно се апсорбира во организмот и 

помага за стимулација на коскеното ткиво, 
косата, ноктите и регенерација на кожата), 
храна со пробиотици како што е инулин и 

фруктоолигосахариди од природни извори 
(ферментабилни влакна кои лесно се 

апсорбираат и ја регулираат работата на 
дебелото црево). Производите ќе се пакуваат и 
во биоразградлива и рециклирачка амбалажа, 

што ќе ги класифицира производите и како 
еко-пријателски.  Со предложениот асортиман 
на функционални производи целта е позитивно 

да се делува на искоренување на штетните 
навики за исхрана на потрошувачите со цел 

намалување и превенција на одредени болести, 
посебно кај училишната популација. 

67.419,30 30,00% 157.311,70 70,00% 224.731,00
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ГЕРИ ВАН СИМОН 
ДООЕЛ

Систем за визуелизација и 
управување со хидраулични 

таблести затворачи, наменети за 
зафат на акумулации на води кај 

мали хидро електрани

Проектот е наменет за развој на прототип на 
систем од хидраулични таблести затворачи 

поставени на зафатите кај мали хидроелектрани 
кои ќе може да се управуваат и мониторираат 

преку единствена апликација достапна на било 
кој паметен уред.  Од било кое место и време 
ќе има визуелен приказ на зафатот и ќе може 

соодветно да се дејствува доколку има потреба 
за регулирање на хидрауличните таблести 

затворачи.  Овој проект треба да придонесе 
кон надминување на ситуации во кои со 

ненавремено дејствување при голем проток на 
вода и ненавремено управување/регулирање 

на таблестиот затворач постои опасност од 
настанување на штети. 

21.400,00 32,60% 44.250,00 67,40% 65.650,00

ФЕДС ДООЕЛ 
Изработка на специјален, 

двостран лизгач, прилагоден за 
работа со роботска рака 

Целта на проектот е изработка на специјален 
двостран лизгач прилагоден за работа со 

роботска рака. Со него се овозможува олеснето 
и синхронизирано работење на телескопски 

лизгачи и линеарни шини  со унапредена 
технологија со користење на роботика.  

Неговата примена најмногу ќе се користи 
во индустриите кои имаат потреба од брзо 

повлекување, што треба да го забрза и направи 
успешен и прецизен процесот на производство 
и пренесување товар. Специјалниот, двостран 
лизгач, прилагоден за работа со роботска рака 

може да се движи реципрочно во две насоки, 
што е новина. Лизгачот ќе добие неколку нови 

елементи кои што лесно се синхронизираат 
при пренос на товари и вградување на 

елементи во поголеми производни сегменти со 
автоматизирана и роботизирана сила.

108.900,00 30,00% 254.100,00 70,00% 363.000,00
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ДИСТАНТ ПОИНТ 
ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Медицински симулатор

Медицинскиот симулатор е платформа за 
основна и напредна обука за кардиоваскуларни 
процедури, наменета за студенти по медицина, 

како и специјализанти по кардиологија, 
кардиоторакална, кардиоваскуларна хирургија 
или (интервентна) радиологија. Платформата 

ќе биде развиена како апликација за проширена 
реалност (XR); со цел традиционалниот пристап 
на "набљудувај, научи, направи" да биде сменет 

со "набљудувај, симулирај многу пати, а потоа 
направи".  Симулаторот ќе понуди напредни 
модули насочени и кон искусни хирурзи или 
интервентни кардиолози/радиолози кои би 

сакале да ги практикуваат чекорите пред да вршат 
сложени, високоризични процедури.  Преку 

континуирана едукација и повторувачка практика, 
ќе се решат многу од предизвиците со кои се 

соочуваат хирурзите пред нова или комплицирана 
операција. 

73.995,00 30,00% 172.655,00 70,00% 246.650,00

МАНТИКОР ДООЕЛ 

Унапредување на е-општеството: 
Дигитализација на 

континуираниот професионален 
развој за релиценцирање 

Целта на проектот е развој на онлајн 
интерактивна платформа „МедЕд“ за учење, 

што ќе овозможи континуирана професионална 
(медицинска) едукација, со модули за 

креирање личен профил, персонализација на 
програмите, зачувување на КМЕ кредитите, 

и меѓусебно поврзување со колеги од 
истата или други области со цел размена на 

знаења и искуства.  Од системски аспект, 
иновацијата на предложената платформа 

е во воспоставувањето структурирана 
систематизирана датабаза на стекнати КМЕ 

кредити за секој лиценциран здравствен 
работник, што ќе ја олесни постапката за 

нивно релиценцирање. Главни партнери на 
проектот се коморите и стручните здруженија 
од трите струки, кои се носители на процесот 

на лиценцирање, односно стручната надградба 
и КМЕ. 

33.100,00 30,09% 76.920,00 69,91% 110.020,00
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АЈПИ ХОУМ ЕНД 
ОФИС ДОО Платформа „Internet of things“

IoT платформата претставува повеќеслојна 
технологија која овозможува едноставно 

користење, управување и автоматизација на 
поврзаните уреди. Платформата овозможува 

поврзување на различните хардверски 
решенија до cloud инфраструктурата, без 

оглед на системските разлики и капацитетот 
на уредите, како и флексибилни можности 

за поврзување на уредите, безбедносни 
механизми кои гарантираат висок степен 

на сигурност и широк опсег на можности за 
обработка на податоците. Оваа платформа 

овозможува интеграција со постоечки 
електрични уреди и сензори, па така, истата 

може да се искористи за додавање смарт 
функционалност на постоечки електрични 

уреди, алармни решенија, како и на контролни 
системи за управување со електрични уреди, 
правејќи ги паметните решенија подостапни 

за потрошувачите, домаќинствата и бизнисите 
преку искористувањето на постоечките уреди. 

73.071,00 30,00% 170.499,00 70,00% 243.570,00

БАЛЕКО ДОО
"SMARTandPRETTY SHOES 

"

Проектот предвидува развој и воведување 
на нови модни линии во чевларството со 

максимален комфорт и задржување на 
елегантниот изглед. Планиран е равој и 

производство на модни линии за 4 сезони 
на високо-квалитетни, удобни и естетско 

елегантни чевли. Меѓу другото овој модел  
чевли треба да превенира последици од 

долго носење (застој во крвоток), спречување 
на неправилна поставеност на телото и 

ортопедски проблеми.

182.432,00 40,00% 273.648,00 60,00% 456.080,00
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ПРО ДИЗАЈН ДООЕЛ

InRoomPreview- Иновативни визит 
карти од транспарентна пластика  

со интегрирана апликација за 
визуелизација 

InRoomPreview се иновативни визит карти 
од транспарентна пластика  со интегрирана 

апликација за виртуелна визуелизација на 
одредено уметничко дело (уметничка слика, 
скулптура, тетоважа, накит итн.) на одредена 
површина или простор (соба, ѕид, тело итн.).  
Имено, преку визит картата, корисниците ќе 
можат да пристапат преку апликацијата кон 
е-каталогoт на уметникот, да изберат дело 
кое им се допаѓа и да го визуелизираат на 

површината или во просторот каде планираат 
да го стават по купувањето. Апликацијата за 

визуелизација ќе биде достапна за корисниците 
на андроид и iOS.

36.771,00 30,00% 85.799,00 70,00% 122.570,00

ФОЈА КО ДООЕЛ Вегетативни модули-Семпревел

Проектот предвидува производство на 
иновативни вегетативни модули Семпревел 

кои ќе се користат за подигање на инстант 
кровни градини и ќе бидат лесно применливи 

на конвенционалните покриви. Овој тип 
на градини ќе го замени традиционалниот 
начин на изработка кој подразбира големи 

трошоци, време за транспорт и монтажа 
како и безбедносен ризик при изведбата. 
Со модулот Семпревел градините ќе се 

инсталираат за многу кратко време со лесна 
монтажа. Позитивните ефекти меѓудругото се 
намалување на потрошувачката на енергија, 

намалување на поплавите при обилни врнежи, 
подобрување на микро климата и квалитетот на 

воздухот. 

32.660,00 30,10% 75.840,00 69,90% 108.500,00
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МАКЕДОНСКИ 
БИЗНИС СИСТЕМИ

Ship IT 

Со Ship IT платформата ќе се развијат модули за 
превентивни нотификации за исправноста пред 

се на камионите а потоа и на другите типови 
на возила и за возачите и за компаниите. Со 

ова треба да се намали бројот на сообраќајни 
несреќи како и финансиските трошоци на 

транспортните компании. Имено, во возилата 
ќе бидат вградени електронски уреди кои 

ќе бидат поврзани со моторот на возилото и 
преку нотификации ќе сигнализираат во „real 
time“ за (не) исправноста на возилото, со цел 

навремено реагирање. Преку софтверот ќе се 
добиваат и детални извештаи со пресметки за 

рутите на возилата како и збирни пресметки за 
одржувањето на возилото во секој момент.

50.150,00 34,20% 96.480,00 65,80% 146.630,00

ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

,,МИКРОЕКОˮ - иновативна 
технологија со примена на 

аеробни микроорганизми до 
помалку пестициди во почвите 

„МИКРОЕКОˮ  е развој на иновативна 
технологија за развивање и употреба на 

иновативен производ за третман со аеробни 
гранулирани микроорганизми врз почви 

загадени со пестициди. Примената на 
производот ќе придонесе за решавање на 
проблемите со загадувањето на почвите, 

индустриското загадување, загадувањето на 
подземните и површинските води, воздухот, како 
и на употребата на земјоделските производи кои 

директно влијаат врз здравјето на луѓето.

193.926,04 40,00% 290.889,06 60,00% 484.815,10

БУБИНГ ДООЕЛ 
ЖАРКО

3D Хаб центар

3D Хаб центарот ќе нуди целосен пакет за секој 
корисник кој има идеја за производ но недостиг 

на ресурси да дизајнира во 3D. Во центарот 
секому ќе му биде овозможено да развие, 

дизајнира, моделира, направи пилот проект, 
да испечати во 3D и да го продава производот. 
Центарот ќе служи како бизнис акцелератор 

и алатка за стартап бизнис и ќе нуди напредни 
едукативни курсеви за 3D моделирање. 

Услугите за 3D печатење ќе бидат бесплатни за 
сите корисници на ФИТР.

124.059,20 34,00% 240.820,80 66,00% 364.880,00



2

ВИГО ДИГИТАЛ 
ДООЕЛ

Унапредување на апликацијата 
Бајк компјутер

Апликацијата Бајк компјутер ќе биде 
унапредена со четири нови услуги: Chaleng-

es- разни предизвици за велосипедистите 
кои ќе ги стимулираат за поактивно возење; 
Events- корисниците ќе бидат информирани 

за сите настани од областа која ги интересира 
во радиус од 100 км; Active live tracking- 

велосипедистот ќе може во реално време да 
види каде се наоѓа некој при повреда, да ги 
види останатите пријатели велосипедисти 

и да организира групни возења. Сите 
функционалности на мобилната апликација 

Бајк компјутер ќе бидат достапни и на уредите 
Apple Watch и Google wear.

49.050,00 31,42% 107.050,00 68,58% 156.100,00

АПОД ДООЕЛ Талент маркет

Унапредување и комерцијализација на 
Талент маркет платформата со ИКТ решение- 
Платформа за поврзување на работодавачи и 

работобаратели преку бихејвиорален пристап 
на анализа. 

99.634,00 39,52% 152.469,00 60,48% 252.103,00

МАКФЕРТ ДОО 
Правилна „исхрана“ на 
земјоделските култури

Проектот предвидува специјализирана 
„персонализирана“ соодветна комбинација 

на ѓубриво според одредената култура што се 
одгледува, односно изработка на комбинации 
на ѓубрива по препорака издадена од стручно 

лице која е наменета за специфична почва и 
производ. Со имплементација на проектот, ќе 
се промовира правилниот начин на „исхрана“ 
на растенијата. Земјоделците точно ќе знаат 
какво, кога и колку ѓубриво да аплицираат на 

културата со што крајниот резултат би бил 
зголемено производство, подобар квалитет, 

пониски трошоци. Проблемот што би се 
решил со примената на правилната исхрана на 
земјоделските култури би бил како поединечен 

така и глобален, од еколошки и економски 
аспект. 

35.028,00 30,00% 81.732,00 70,00% 116.760,00
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БИОТЕК ДОО СКОПЈЕ Чист воздух, здава иднина

Целта на проектот е развој на иновативен 
механизам за прочистување на воздухот, т.е. 

иновација на производ, процес и технологија. 
Со овој механизам ќе се чистат токсичните 

хемикалии: Сулфурни Оксиди (SOx), Азотни 
Оксиди (NOx), Озон (O3), Јаглеродни Оксиди 
(COx), Атмосферски аеросолни честички (ПМ 
честички), Амонијак (NH3), Олово (Pb), и други 
мирисни извори и концентрации. Механизмот 
ќе биде распределен во три слоја: Првиот слој 
ќе ја прочистува прашината која е во воздухот; 

вториот слој ќе ги прочистува грубите и фините 
ПМ честички, а третиот слој ќе ги прочистува 
другите горенаведени токсични хемикалии. 
Филтрите во механизмот ќе се менуваат на 

секои 2000 часа се додека со овој процес не 
се постигне намалување на загадувањето на 

воздухот.

204.185,00 40,00% 306.303,00 60,00% 510.488,00
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ГИНЕКАЛИКС ДООЕЛ 

Набавка на опрема и 
комерцијализација на процес 

на неинвазивна пренатална 
дијагностика и анализа на хуман 

егзом

"Проектот предвидува воведување на 
целосно иновативен медицински процес кој 
ги комплетира генетичките лабораториски 

тестови. Ова вклучува светски познат 
пренатален тест (NIFTY) кој е безбеден и 

неинвазивен тест кој нуди скрининг за спектар 
на генетски аномалии кај плодот, како Даунов 

синдром, Едвардс синдром и Патау синдром со 
над 99% точност. Тестот може да се примени  

уште од 10-тата недела од бременоста. 
Технологијата планирана за овој процес ќе 

овозможи и дополнителни развојни портфолија 
како додадена вредност за пациентите, кои се 

однесуват на секвеционирање на човечки геном 
и егзом. Овој сет на уникатни услуги/тестови за 
прв пат ќе биде претставен на домашниот пазар 

и пазарот во регионот преку овој проект на 
компанијата Гинекаликс. 

Во моментот на аплицирањето на проектот, 
не постои лабораториска установа која го 

нуди портфолиото на тестови кои ги предлага 
компанијата на домашниот пазар, ниту на 

пазарот во  регионот (Србија, Бугарија, Косово, 
Албанија). "

123.420,00 30,13% 286.268,00 69,87% 409.688,00

МЕДИКО МАТРИКС 
ДОО СКОПЈЕ 

LarvoBac ТАБЛЕТИ 

Проектот превидува развој и иновација на 
производ кој спаѓа во категоријата биоциди  под-

категорија еколошки ларвициди. Оваа активна 
супстанца се процесира во форма на таблета 
која е лесна ( 1 грам)  и се аплицира на водени 

површини и површини што задржуваат вода како 
што се, бари, канали, езера, реки, базени, септички 

јами, фонтани , автомобилски гуми, депонии и 
слично. Нејзина основна функција на уништување 
на гнездата на ларви од кои подоцна се развиваат 
комарци. Дополнително има корисно влијание за 
животната средина поради моќта на абсорбција 

на токсините од водените површини. 

73.800,00 30,00% 172.200,00 70,00% 246.000,00
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МЕГАПОЛИС

"Комерцијализација на иновативни 
процеси за унапредување на 
енергетската ефикасност во 

секторот домување базирани 
на типологија за енергетска 

проценка на станбените згради во 
МК според метода ТАБУЛА  

  
 "

Целта на овој проект е да придонесе кон 
унапредување на енергетската ефикасност 
на постоечките станбени згради во земјата, 

заштеда на потрошувачката енергија  со 
последователно намалување на трошоците 
за потрошена енергија, како и редукција на 

емисиите на CO2 во атмосферата. Процесот 
ќе се обезбеди преку изработка на типизирани 

енергетски проценки (карактеристики) на 
постоечките станбени згради во МК, при што 
за секоја зграда поединечно ќе бидат познати: 
Потребната техничка интервенција, согласно 

состојбата на зградата;  Висината на потребната 
инвестиција;  Енергетските и финансиските 

заштеди, вклучувајќи го периодот на поврат на 
инвестицијата.   Истовремено, ќе се тестираат 

постоечки и ќе се развиваат  нови модели за 
финансирање на инвестициите во унапредување 

на енергетска ефикасност на постоечките 
станбени згради во земјата.   

80.000,00 47,19% 89.525,00 52,81% 169.525,00

АГРАР - КО КОЧАНИ 
ДООЕЛ 

НВРОМАРКЕТИНГ 
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 

ИСТРАЖУВАЊЕ, АНАЛИЗИ И 
ЕДУКАЦИЈА

Главна цел на проектот е да се креира една 
од првите невромаркетинг лабаратории во 

Југо-Источна Европа која што ќе ги комбинира 
техниките на неврологијата и психијатријата за 
да се разбере однесувањето на потрошувачите. 

Невромаркетингот се однесува на мерење 
на нервните сигнали за да се добие увид во 

мотивациите, преференциите и одлуките на 
купувачите.  Резултатите од ова истражување 

се клучно за креирањето на реклами, развој на 
производи, правилно поставување на цени и 

други области маркетингот.

50.348,40 31,70% 108.479,60 68,30% 158.828,00
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БАБИЛОН СОФТВЕР 
СОЛУШН ДОО 

СКОПЈЕ 

ИНТЕЛЕГЕНТЕН СИСТЕМ ЗА 
ПЛНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СРЕДБИ НА НАСТАНИ 

Проектот предвидува развој на систем за 
планирање и организација на средби на 
настани кој ги распоредува, управува и 

поддржува средбите помеѓу заинтересираните 
учесници. Овој систем ќе може да ги 

идентификува идивидуалните потребите на 
корисниците преку унапредување на алгоритми 

за средби и настани со примена на вештачка 
интелегенција. Со помош на мобилната 

апликација, за време на настанот ќе може да 
се следи физичкото присуство и локацијата и 

ќе претставува своевиден виртуелен асистент 
и придружник за време на настанот. Со овој 

систем значително се намалуваат трошоците 
за организаторите за персонал, а ќе се зголеми 

задоволството на клиентите. Инаку оваа 
компанија е специјализирана во делот на 

софтвер за управувње со настани. 

102.000,00 33,73% 200.424,00 66,27% 302.424,00

КЛАКСИ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ 

ТАКСИ ПУЛИНГ 

Taxi Poeling е мобилна апликација и целосен 
позадински систем на такси возачи која 

овозможува споделување на такси возилото  
помеѓу повеќе различни патници кои се движат 

на приближно иста рута. Со цел поделба на 
трошоците за нив, а зголемување на добивката 

за возачите, како и намалување на бројот на 
возила во сообраќајот што би резултирало 

со помала емисија на штетни издувни гасови. 
Проектот е првично наменет за македонскиот 

пазар, но има потенцијал и за интернационална 
примена.

109.500,00 30,68% 247.390,00 69,32% 356.890,00
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МАРКАНТ СОФТВЕР 
ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Е-АДВОКАТ

„Е-Адвокат“ претставува интегрирано 
веб базирано решение со кое се врши 

автоматизација на процеси на адвокатско 
работење. Проектот  има за цел да обезбеди 

таканаречено '' се во едно '' решение со 
кое треба да се задолволат сите потреби за 

целокупната работа на адвокатите. „Е-Адвокат“ 
ќе понуди и првично генерирање на одреден 

вид документи, како и организација на 
документите со која во секој момент може да 
се има преглед на сите документи поврзани 
со еден предмет. Исто така ќе овозможува и 

рестриктивен пристап по групи на корисници 
до предмети и до одредени документи во 
предметите. Ова решение е наменето за 

адвокати практиканти, поединци и адвокатски 
друштва во РСМ, но ќе понуди и повеќејазилна 
поддршка со што ќе може да се прилагоди и на 

регионалните пазари. 

30.850,00 30,10% 71.647,00 69,90% 102.497,00

ЕФ - ТРИ ДОО 
СКОПЈЕ 

ЕДУКАТИВНА ВЕБ ПЛАТФОРМА 
- „УЧИМЕ СО БИБИ И БОБИ„

Проектот “Учиме со Биби и Боби” е софтверски 
систем наменет за учење на деца на возраст 

од 2-8 години. Главниот фокус се кратки 
онлајн видео анимации за унапредување на 

практичното знаење кај децата. Целта на 
проектот е технологијата да се стави во улога 

не само во правилниот детски развој, туку и 
за поттикнување и развој на правилно учење, 
развој на мотивацијата, како и откривање на 

нивните интереси.

105.000,00 31,17% 231.868,00 68,83% 336.868,00



2

МСА КОМПАНИ 
ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ФРИ КЕЈЏ 

Проектот „Free Cage“ предвидува развој на 
иновативен концепт за  простори за игра 

на надворешни и јавни површини во кои ќе 
бидат интегрирани игри што ќе поттикнуваат 

развој на имагинација, мотирика и  тимска 
работа.  Целта на овој концепт е во специјално 

дизајниран ограден простор вид да се 
постават подвижни елементи/реквизити за 
три специјализирани игри, но без можност 

истите да бидат дислоцирани, украдени или 
фрлени а сепак да бидат секогаш достапни 
за сите корисници и посетители. Можноста 

за игра и забава во овој ограден простор  
се бесконечни и зависат од елементите и 

реквизитите кои ќе бидат ставени во самиот 
простор. Првично ќе се понудат 3 игри: Танграм 

(игра за интелегенција), коцки за склопување 
како лего и велосипеди за возење.  Ова е прва 

компанија која нуди  семејна забава и едукација, 
со бенефиции и придобивки огромни пред се за 

децата во делот на целокупниот раст и развој, 
забава, поттикнување на натпреварувачкиот 

дух, лично задоволство и среќа. 

93.360,00 30,00% 217.840,00 70,00% 311.200,00

НЕТАМ ДРАГАН И др. 
ДОО 

ИЗРАБОТКА НА АПЛИКАТИВНА 
САМОЗАТОПЛУВАЧКА 

ТКАЕНИНА

Целта на овој прокет е создавање на уникатен 
производ од самозатоплувачки текстил 

неприменет досега од текстилната индустрија  
како и развој и изведба на производна линија 
за производство на апликативен текстил со 
самозатоплувачки својства за производство 
на цела лепеза на производи како и финални 

производи, душеци, навлаки за душеци, 
постелнини, перници и сл за финална 

продажба. Проектот е дело на развојниот тим 
на „Нетам“ и експерти  од УКИМ кои ќе работат 

на финализација на готов производ и негова 
продажба на домашниот и странските пазари.

23.700,00 30,00% 55.300,00 70,00% 79.000,00
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ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ ХЕАЛТ АП

Healthup.io е иновативна мобилна здравствена 
апликација (mHealth) од третата генерација 

(SaaS) која што обезбедува персонализирани, 
медицински, нутриционистички, здравствени 

и избори на животен стил, испорачани од 
вештачка интелигенција. Нејзина цел е да 

обезбеди решенија за лицата со здравствени 
проблеми  и препораки со земање во предвид 

на сите познати медицински и научни податоци 
во нивниот интерес, особено ако тие страдаат 

од една или повеќе хронични состојби или 
болести.ˮ Изградена е со лесен за користење 

чекор по чекор - интерфејс за следење на 
здравствени проблеми и постигнување на 

посакуваните здравствени цели. Особено е 
корисна за луѓето кои се загрижени за нивната 

здравствена состојба, вклучувајќи и луѓе со 
една или повеќе здравствени состојби или 

болести кои немаат друг избор на производи.

137.391,60 33,90% 267.853,20 66,10% 405.244,80

НЕТИ ИНЦ ДОО
НЕТИ – РЕШЕНИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ 

И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

NETi mobile e решение за првата генерација на 
детски телефон на пазарот. Тој е прилагоден 

според потребите на децата со напреден 
алгоритам за филтрирање на интернет 

соодржини и безбедност на податоците за 
деца. Исто така, нуди можност да управуваат со 
временската рамка за користење на интернет, 
увид на локација и управување на апликација. 
NETi им овозможува и на родителите нивните 
деца безбедно да сурфаат на интернет, како и 
увид на времето поминато на интернет. NETi 

е првиот централизиран софтвер за интернет 
и безбедност на податоци што не мора да се 

инсталира во секој уред и може да се користи за 
неколку минути.

120.000,00 36,60% 207.900,00 63,40% 327.900,00



2

КОД ИНЖИНЕРИНГ 
СКОПЈЕ

ГОЛИЈАТ -  ЧЕЛИЧЕН 
ПОЛИГОНАЛЕН КОНУСЕН 

СТОЛБ КОЈ ЌЕ КОРИСТИ 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 

Проектот предвидува  развој и производство на 
челичен полигонален конусен столб Голијат кој 
ќе користи електрична енергија од обновливи 
извори. Тој е  наменет за осветлување на улици 
и големи површини (стадиони), авто  патишта 
, пристапи и други места каде што светлината 

треба да паѓа од високо. Столбот ќе се изработува 
наеднаш, за разлика од досегашните  челични 
столбови се произведуваат од округли цевки 

со различен дијаметар кои потоа се сечат 
на сегменти и заваруваат за постигнување 
на посакуваната димензија. Истиот ќе биде 

изработен со примена на нова технологија со лед 
осветлување која  станува замена за обичните 

светла.Покрај  сензори  и другите технологии кои 
се додаваат на интелигентната мрежа за улично 

осветлување, овие производи ќе обезбедат 
и  нови урбани услуги меѓу кои мониторинг на 

квалитетот на воздухот, полнење на електрични 
возила, управување со сообраќајот и паметен 

паркинг.

97.141,00 30,00% 226.661,00 70,00% 323.802,00

КРИПЛАС
EARTHfriendly - We are Your Earth 

Friendly "GREEN" bag source

Целта на проектот е решениа за паметно 
селектирање, собирање и производство на 

отпад. Компанијата развива ново иновативно 
решение за собирање на материјал (пластични 

вреќи, кеси и фолии) од маркетитие и 
другите објекти а кои не биле искористени за 
складирање и отпад. Во рамките на проектот, 

Криплас ќе собира и отпаден материјал за што 
ќе им дава надомест на компаниите за да ги 

стимулира да ја заштитат животната средина. 

78.039,00 30,00% 182.091,00 70,00% 260.130,00

ОРГАНСКА БУКОВКА 
ДОО 

ДЕХИДРИРАНА ОРГАНСКА 
БУКОВКА

Средствата ќе се искористат за набавка на 
опрема и потрошен материјал за истражување 

и развој, услуги за истражување и развој 
за производство на дехидрирана органска 

буковка. Овој тип на буковка е одлична 
за консумација и две години по нејзиното 

соодветно пакување што ја олеснува и 
дистрибуцијата, а особено ја отвара можноста 

за извоз на прекуокеански локации.

117.000,00 38,04% 190.563,00 61,96% 307.563,00
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МУЛТИ МЕДИЈА ДОО

Комерцијализација на системи за 
пречистување на амбиенталниот 

воздух од загадување од ПМ1, 
ПМ2.5 и ПМ10 честички, како и на 
воздухот во корпоративни објекти 

и домашни средини

Набавка на нова производна опрема и 
машини, нови специјализирани алатки за веќе 
постоечките машини како и адаптација на дел 
од постоечките погони со цел производство 
на овие системи за прочистување на воздух. 
Прочистувачите на воздух ќе овоможуваат 

филтрирање и елиминирање на штетни гасови, 
прашина, полен и обогатување на воздухот со 

негативни јони.

246.246,00 70,00% 105.534,00 30,00% 351.780,00

ВР ПОРТ ВИРТУЕЛЕН МУЗЕЈ

“Виртуелен Музеј“ ќе помогне да се 
централизираат информациите од културна и 
историска вредност со цел да се валоризира 
потенцијалот и да се креира документација 

погодна за стручниот кадар. ВР-Порт ќе 
направи виртуелни музеи за регионите 

во државата, преку панорамско дронско 
мапирање и креирање на 3Д модели со детален 
опис на сите клучни предели каде се лоцирани 

бројни религиозни, културни и туристички 
објекти. Недостатокот на информации 

резултира во ниска свест за културното 
наследство, отежната едукација за клучни 

културни и историски објекти и локации, како 
и неефективна промоција на истите. Истото 

придонесува за неискористен туристички 
потенцијал и отежнато воспоставување на 

регионални и меѓународни соработки.

32.646,00 30,00% 76.174,00 70,00% 108.820,00

ИНТЕГРА СОЛУТИОН
СПОЗНАЕН АГЕНТ НА 

ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Развивање, надоградување и имплеметирање 
на алатка за заштита на личните податоци. 

Алатката ќе помага при откривање, мапирање, 
класифицирање и креирање записи за 
процесуирање на личните податоци. 

Интеграцијата на приватноста ќе им овозможи 
на компаниите кориснички, да се справат со 

заканите во реално време, а кои се однесуваат 
пред се на сајбер безбедност.

67.571,95 30,00% 157.667,89 70,00% 225.239,84



2

АСПЕКТ ДОО

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ 

ЗА МАНИПУЛАЦИЈА СО 
МАТЕРИЈАЛИ

Развивање на систем кој ги автоматизира 
магацините и складиштата на брз и економичен 
начин. Интелигентниот автоматизиран систем 
го решава проблемот со недостиг на простор 
за складирање преку негово оптимизирање и 
прилагодување за сместување на 40%  повеќе 
палети и го превенира нивното оштетување. 

Системот работи со движење на палетите 
до краевите на патеката помеѓу полиците, ги 

сместува на независна подвижна лента. По 
завршената активност, со помош на RFID читач, 

ги враќа на истата полица од која ги подигнал. 

55.500,00 31,62% 120.010,00 68,38% 175.510,00

ЗАВАР КОМПАНИ

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА 
ПАМЕТНИ ЕЛЕКТРИЧНИ 

РАДИЈАТОРИ ВО ФОРМА НА 
УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

Комерцијализација на  иновативни радијатори 
во форма на уметнички дела. Имено, тие се 

дизајнирани од различни метали, вклучувајќи 
и: челик кој нерѓосува, јаглероден челик, 
бакар и месинг. Металниот дизајн му дава 

способност на радијаторот да загрева побрзо и 
да ја одржува топлината подолго време, што ги 
спречува загубите на енергија и придонесува 

кон долгорочна заштеди на електрична 
енергија. Покрај енергетската ефикасеност 

на материјалите, радијаторите користат 
специјално дизајниран паметен електричен 

систем кој може да ја одржи температурата во 
просторијата. Паметниот систем може да се 

управува од мобилен телефон што претставува 
дополнителна предност, ја зголемува 

конфортноста на клиентот и овозможува 
додатна заштеда на потрошувачката на 
електрична енергија. Дополнителмно, 

грејачите и термостатот што се дел од нашиот 
производ имаат специјален дизајн кој се 

вклопува со естетскиот дел на производот, 
што дополнително го нагласува иновативниот 

пристап на Завар Компани

61.834,50 30,00% 144.280,50 70,00% 206.115,00
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ЧАРЛИ СТИЛ ЛАЈВ 
ДООЕЛ

ТИМБЕР КРИВА ПАЛАНКА

Унапредување и развој на производствениот 
технолошки процес преку купување на 

нови и современи машини, проширување на 
асортиманот на производи од досегашното 

производство на полу производ до 
производство на готов продукт и подобрување 

на квалитетот. Новите машини ќе овозможат 
поголема енергетска ефикасност, поголемо 

искористување на репро материјалите, 
помалку индустриски отпад и прецизна 

изработка,според инструкциите на 
нарачателот. Со помош на новата технологија 
крајниот производ ќе биде спремен за извоз. 

Планирано е и брендирање на производите со 
заштитна амбалажа и трговска марка, со што 
би се отворил патот за пласман во големите 

трговски ланци како ИКЕА и слични, под 
заштитниот знак ‘’ Made in North Macedonia’’.

140.408,00 31,19% 309.760,00 68,81% 450.168,00

ВВ ДИГИТАЛ 2018 
ДОО oraclead.com

Развој на платформа за туристи на која ќе се 
прави идентификација на потребите на секој 

корисник одделно за да му се даде детална 
понуда согласно истите. Секој корисник ќе 

може да го опише своето патување како Oracle 
а корисниците ќе можат да станат и светски 
туристички лидери. Обичните корисници ќе 
можат да го следат својот омилен Oracle и да 

добиваат нотификации за нови содржини како и 
да разговараат со него. 

135.000,00 30,00% 315.000,00 70,00% 450.000,00

БАЛКАН МЕТЕРИНГ 
СОЛУТИОНС 

СМАРТ ТАП

Проектот се состои од конструкција на машина 
која ќе служи за нанесување на сензорската 
технологија на церадите од камионите кои 

служат за транспорт со помош на приколки. Тој 
сензор ќе алармира до микроелектронската 

технологија секогаш кога церадата ќе 
биде пресечена. Со ова ќе се спречат 

или детектираат обиди за грабеж бидејќи 
информациите ќе бидат во истиот момент 

испратени до сопственикот на возилото преку 
ГПС апликација. 

68.415,09 30,00% 159.635,29 70,00% 228.050,38
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САЛСА ДОО

"ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ, 
ПРОДУКТИВНОСТ И 
ОПТИМИЗАЦИЈА НА 

ПРОИЗВОДЕН ПРОЦЕС – 
ТРАНЗИЦИЈА ОД МАНУЕЛЕН ВО 

АВТОМАТИЗИРАН ПРОЦЕС НА 
КРОЕЊЕ И ФИГУВАЊЕ"

Средствата ќе се користат за: модернизација 
преку транзиција од мануелно во иновативно 
автоматско кроење и фигување, оптимизација 
на производствениот процес (ре-инженеринг 

на работни процеси) и мониторинг на 
работни процеси како главна основа за 

подобрување на квалитетот на производите, 
продуктивноста и производниот процес во 
целина. Комбинацијата од нова „state of the 

art“ технологија во процесот на кроење и 
ре-инженеринг на производсвениот процес, 
значително ќе ја подобрат конкурентноста на 

САЛСА. 

97.845,76 40,00% 146.768,64 60,00% 244.614,40

НЕТИНГ ДООЕЛ
РАЗВОЈ НА УСЛУГИ ЗА 

МЕЃУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ

Воведување на методологијата на 
индивидуален пристап за секој учесник во 

обуката заснована на прелиминарни анализи 
и тестирања, за секој поединечно, поврзувајќи 

се со неговите / нејзините очекувања и 
резултати  кои треба да ги постигне , како и 

личните способности за учење. Креирање на 
иновативни наставни програми, со помош на 

експерти од Универзитетот на Југоисточна 
Европа и искусни експерти од компаниите, 

создавајќи многу специфични обуки базирани 
на резултати и персонализирани задачи . Сите 
постапки ќе се следат преку веб апликацијата 

што ќе се креира за оваа цел. Преку веб 
апликацијата, покрај обученото лице, ќе има 

пристап и менторот кој следи по неговото 
напредување, како и работодавецот. 

Компанијата ќе понуди и мобилна апликација, 
која ќе овозможи тестирање, следење и 

евалуација на кандидатите за обука. Преку 
апликацијата ќе бидат испратени бесплатни 
тестирања за мерење на нивното знаење, на 
крајот на секој тест ќе им се дадат препораки 

за тоа која обука е потребна за секој 
индивидуално. 

85.370,00 31,36% 186.890,00 68,64% 272.260,00
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УАКС ВОКС 
ОРГАНИЗАТИОН 

ВОВЕДУВАЊЕ И 
КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА 

ПАТЕНТ НА ПАЗАРОТ

Развивање на софтвер за продажба на три 
бизнис линии и негово патентирање. Во 

рамките на проектот ќе се воведе иновативна 
услуга со која ќе може да се одреди 

организациската усогласеност во компаниите, 
низ различни процеси. Со новата метода 

ќе се подобри ефикасноста во работењето 
и позиционирањето на вистински работни 

профили.  

11.240,00 30,00% 26.227,00 70,00% 37.467,00

АВРАМСКИ ДООЕЛ
ТРАДИЦИОНАЛНА ОРГАНСКА 

ПЕКАРА СО СОПСТВЕНА 
ЛАБОРАТОРИЈА 

Во рамките на проектот компанијата ќе 
воспостави сопствена лабораторија која ќе 

истражува производство на природен домашен 
квасец, кој е клучен за производство на 

органски леб и пецива. 

109.300,00 30,41% 248.468,00 69,59% 357.768,00

ЊУ ЕНЕРЏИ 2018 ДОО ЛЕСНА МОЌНОСТ НА МРЕЖАТА

Проектот предвидува изработка на иновативен 
производ ''ИНВЕРТЕР'' што претставува систем 

кој функционира надвор од мрежа (off-grid) и 
кој генерира електрична енергија од соларна 

енергија. Како надополнување на системот 
ќе биде развиена и веб мобилна апликација 

која ќе овозможи далечински пристап на 
инсталираното решение, како и софтверско 

решение кое ќе овозможи и иновативно 
мерење на моќноста, платните системи и GPS 
локатор кој ќе може да ја  потврди локацијата 

каде е достапна електричната енергија. Целта 
на производот е да се намалат повисоките 

сметки за енергија, да се ослободат од 
повремените исклучувања на електрична 

енергија и испади на моќност и да станат 100% 
независни.

139,192.80 30.00% 324,783.20 70,00% 463,976.00
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ДТУ МИА ЕКОФИШ 
MIA EKOPRO- CARP-FEED 

(Нова храна за риби збогатена со 
пробиотици)

Целта на проектот е развој и производство 
на специјализирана храна за риби. Со 

спроведување на проектот оваа компанија 
ќе стане прва во С.Македонија што ќе 

отвори сопствена линија за производство 
на ваква храна. Употребата на новата храна 
ќе придонесе кон значително зголемување 

на количината и единечната вредност на 
производите од риба, целосно ослободени од 
антибиотици, а со тоа и подобни за пласман на 

надворешни пазари, согласно регулативи за 
безбедност на храна.

116.100,00 30,00% 270.900,00 70,00% 387.000,00

АНАЛИТИКА ДООЕЛ 
СКОПЈЕ   

САМ ТАМ 

Проект претставува развој на систем за 
автоматско препознавање на говор на 

македонски јазик и негова транскрипција 
во текст наменет за следење на објавените 

информации во нетекстуалните медиуми, пред 
сˮ телевизијата и радиото. Ваков систем треба 

да  овозможи непрекинато следење и брза 
автоматизирана конверзија на емитуваната 

содржина на телевизиските и радиски медиуми во 
македонскиот етер во форма на текст. Добиените 

текстуални содржини, понатаму овозможуваат 
едноставно пребарување на клучни зборови, на 
пример имиња на приватни и државни фирми и 
институции. Системот ќе овозможи и следење, 
пребарување и нотификации во реално време. 

Компанијата со ова ќе нуди напреден сервис 
со големо медиумско покривање, базиран на 

најновите светски достигнувања од областа на 
говорните технологии.

29.788,92 30,00% 69.507,48 70,00% 99.296,40
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 НОВА СОЛУТИОНС 
ДООЕЛ 

„FARMARKET“ - МОБИЛНА 
АПЛИКАЦИЈА 

Проектот предвидува  идеално решение за 
подобрување на пристапот до свежи производи 
од локално производство. Farmarket/ Фармаркет 
е дигитална платформа, со мобилна апликација 

за поврзување, посредување, обезбедување 
на продажба и достава на свежа храна од 

локалните фармери до лица, компании, и останати 
конзумент, која го претендира Германскиот 

пазар и фармерите од Баварија. Корисникот 
може да ги пребарува производите од локалните 

фарми или продавници кои продаваат локално 
произведена храна. Тој може да пребарува и 

филтрира различни производи со етикети (Bio, 
Natureland, Bioland), со можност за нарачка на 
производи врз основа на нивната достапност.  

Главната цел на овој проект е да се создаде 
лесна и професионална алатка за поврзување на 

производителот и крајниот корисник на многу 
лесен, брз и достапен начин. Aпликацијата има 
потенцијал за развој кон разни светски пазари. 

48.186,00 30,00% 112.434,00 70,00% 160.620,00

ВЕБ ДЕАЛС ДОО
ПЛАТФОРМА ЗА МЕНАЏМЕНТ 

НА ГОРИВО (FUELSENSE) 

Fuel Management Platfrom (FUELSENSE) 
е развој на интелегентна платформа 
за менаџмент со  гориво базирана на 
најсовремена NBIoT технологија која 

вклучува и софтвер како услуга (SAAS ) со 
сензор за гориво опремен со најсовремена 

батерија.  Fuel Sence платформата исто 
така ќе обезбеди надградба на кодот на 

сензорскиот фирмвер со цел да се овозможи 
оперирање со автоматските надградувања 

кој ќе се базира на два процеса. Првиот е 
вградување на сензор во резервоарот за 

гориво а вториот е обезбедување  на услуга 
на клиентите во рамки на SAAS политиките, 

кои ќе ги користи податоците обезбедени 
преку сензорот. Платформата ќе обезбеди 

податоци за квантитетот на гориво и 
промената на квантитетот во реално време. 

Истовремено корисникот ќе има увид во 
резервите на гориво во неограничен број 

резервоари, а ќе има можност и да ја следи 
стапката на употреба на гориво. 

128.520,00 30,00% 299.880,00 70,00% 428.400,00
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АСПЕКТ ДОО СКОПЈЕ

„КЛАУД“ РЕШЕНИЕ ЗА ЛОКАЛНИ 
ДАНОЦИ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ 
ЗА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 

САМОУПРАВА ВО РСМ

Овој проект претставува изградба на нова 
веб платформата за локалните даноци и 

Комунални такси со која треба да се унапреди 
софтверското решние кое го користат 

општините во земјата. Новата платформа треба 
да овозможи зголемување на  достапноста, 

стабилноста и постојаниот пристап до самите  
податоци и подобар преглед на состојбата и 

наплатата на побарувањата. 

76.192,80 40,00% 114.289,20 60,00% 190.482,00

КУПИ КАРТИ.КОМ 
ДООЕЛ

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ НА 
СОФТВЕР ЗА ТИКЕТИНГ 

СИСТЕМ 

Проектот предвидува унапредување на 
софтвер со кој треба да се револуционизира 
начинот на кој организаторите управуваат и 

продаваат билети за своите настани. Истиот ќе 
вклучува нови бројни услуги на платформата 
меѓу кои и организација на приватни настани 
со лозинка за заштита,  интерактивна алатка 

за дизајн на настани, билети, план на седење; 
автоматско активирање и декативирање при 

продажба на билети, целосно опремен онлајн 
систем за подобри услуги на купувачите.

40.893,00 30,00% 95.417,00 70,00% 136.310,00
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ВЕРТИГО ВИСУАЛ 
ДОО 

„АВАНТУРИТЕ НА АНА И МАРКО“

Авантурите на Ана и Марко” е авторски, домашен 
бренд кој нуди едукативна содржина за деца од 1 
до 10 години по највисоките светски стандарди. 
Јадрото на проектот ќе бидат 3D анимираните 

ликови Ана и Марко.  Од   ликовите   ќе   се   
создадат   едукативни   3D анимирани видеа со 
2D елементи на македонски јазик и адаптации 
на албански јазик. Ова ќе биде надополнети со 
авторска детска музика креирана наменски за 

секое видео, а на тој процес ќе следи и објавување 
на детски едиции книги со цел да се опфатат сите 

категории на деца од 1 до 10 години.

125.607,96 30,00% 293.085,24 70,00% 418.693,20

ИНГПЛАСТ ДООЕЛ 

РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДСТВО 
НА ПЛАСТИЧЕН КАНИСТЕР 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ФАРМАЦЕВСТКАТА, 

КОЗМЕТИЧКА И ПРЕХРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА 

Компанијата ќе работи на развој, дизајн и 
отворање  производствена линија со примена 

на иновативна технологија за произвоство 
на специфични пластични канистри кои 
во моментов единствено се увезуваат од 

странство. Истите се користат најмногу во 
фармацевтската и козметичката индустрија. 
Освен канистрите, на барање на постојните 
купувачи, компанијата ќе развие и нов дизајн 

на пуш-пул капаче за шишиња. Ингпласт 
Дооел моментално е единствен производител 

на дводелно капаче за шишиња за масло во 
Македонија. Новите и подобрените производи 

ќе ја покријат комплетно побарувачката во 
Македонија и голем дел од регионот. 

70.420,80 30,00% 164.315,20 70,00% 234.736,00
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ЗИМ СКОПЈЕ-АД 
СКОПЈЕ

ИНОВА -ФЛАБ -ЗИМ

Отпочнување на сопствено производство 
на модифициран битумен според сопствена 

иновативна развиена технологија на Зим Скопје-
АД Скопје. Потребата за производство на нов 

тип на битумен доаѓа од моменталната употреба 
на немодицифиран битумен за асфалти, што 

влијае негативно за креирање на современ патен 
сообраќај. Модифицираниот битумен ќе помогне 
и да се избегнат бројни досегашни негативности 

како што се стареење, фазна сепарација, потреба 
од загревање на материјалот, деградација. Воедно 

со примена на модифицираниот битумен ќе се 
заштити животната средина преку прекин на 
користењето на полимерен недеградибилен 

отпад.

22.202,60 35,00% 41.233,40 65,00% 63.436,00

БИО ИЦТ ДООЕЛ ПАМЕТНА ПЧЕЛНА КОШНИЦА

„Паметна пчелна кошница“ е иновација на 
високо-технолошки интегриран систем од 

хардвер и софтвер, наменет за унапредување 
на работата на одгледувачите на пчели. 

Инсталираните сензори и хардверската опрема 
овозможуваат целосно следење на средината 

во и околу пчелната кошница, а преку IoT 
платформа и апликација се овозможува онлајн 

следење на условите за живот на пчелите.  
Дополнително, врз основа на мониторингот, 

системот ќе дава препораки и инструкции 
за конкретни апитехнички мерки, согласно 
предефинираните алгоритми и вештачката 

интелигенција вградени во системот со што ќе 
превземат сериозни мерки за спречување на 

угинување на пчелите.

13.000,00 30,02% 30.299,00 69,98% 43.299,00

*Листата не е конечна. За дел од компаниите кои доставија аргументи по коментарите добиени од страна на КОИ во тек е процес на повторно 
разгледување. Исто така, за дел од компаниите во тек е процес на разговори за рационализација на буџетите. По завршување на овие процеси се очекува 
целосно искористување на буџетот за повикот. 


