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Име на компанИја Име на 
проектот резИме ФИтр 

ко-ФИнансИсрање 
сопствено 

ко-ФИнансИрање 
вкупен буџет на 

проектот

Флоген корпоратион ДООЕЛ „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 

на времето потребно за градење на нов објект и  поедноставен 
процес на изградба. 

12.480,00 29.120,00 41.600,00

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.

6.120,00 29.880,00 36.000,00

Резултати од јавниот повик за финансиРање на 
пРедлог пРоекти пРеку инстРументот за поддРшка

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

5.300,45 30.000,00 35.300,45

Клин Макс ДОО 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.

3.720,00 21.080,00 24.800,00

Пангеа Инженеринг ДООЕЛ
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. 

29.170,00 29.400,00 58.570,00

Интегро Макс ДООЕЛ
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. 

5.355,00 29.645,00 35.000,00

Име на компанИја Име на проектот резИме ФИтр 
ко-ФИнансИсрање 

сопствено 
ко-ФИнансИрање 

вкупен буџет на 
проектот
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Омни деливери ДОО 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.

6.000,00 29.400,00 35.400,00

ЦСП Тек ДООЕЛ
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.

5.259,00 29.800,00 35.059,00

Мултипрактик ДОО
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. 

3.750,20 21.248,80 24.999,00

Име на компанИја Име на проектот резИме ФИтр 
ко-ФИнансИсрање 

сопствено 
ко-ФИнансИрање 

вкупен буџет на 
проектот
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Гротто Групација ДОО
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. "

20.500,00 28.300,00 48.800,00

Амала Солушнс ДООЕЛ
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.

3.771,00 21.371,00 25.142,00

Име на компанИја Име на проектот резИме ФИтр 
ко-ФИнансИсрање 

сопствено 
ко-ФИнансИрање 

вкупен буџет на 
проектот
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Ружин хелти фуд корпорејшн 
ДОО

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. 

80.000,00 29.500,00 109.500,00

АМД Енерџи ДООЕЛ

Дизајн  и изработка на 
нов модел на грејни тела 

(печка на пелети) со 
можност за самочистење

"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. 

21.850,00 29.998,10 51.848,10

ПНА Технолоџи ДООЕЛ Е-метрикс

"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. "

5.435,00 30.000,00 35.435,00

Име на компанИја Име на проектот резИме ФИтр 
ко-ФИнансИсрање 

сопствено 
ко-ФИнансИрање 

вкупен буџет на 
проектот


