
Дигитализација

на земјоделството



Целта на предизвикот е да се поттикнат

напредни стартапи кои имаат веќе развиен

прототип на иновативен производ / услуга,

со кој ќе придонесат кон зголемување на

продуктивноста и приходите на

земјоделските стопанства, обезбедување на

одржливи системи за производство на храна

и забрзување на дигиталната

трансформација на земјоделскиот сектор. 

Овој предизвик на Фондот се реализира во

партнерство со Министерство за

земјоделство, шумарство и водостопанство

(МЗШВ) и Програмата за зголемување на

пазарната вработливост (ИМЕ). 

ЦЕЛ



Какви решенија поддржуваме

ПАМЕТНО

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ПРЕЦИЗЦНО

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

РОБОТИКА И

АВТОМАТИЗАЦИЈА БИОТЕХНОЛОГИЈА

ИНТЕРНЕТ НА НЕШТАБАЗИ НА ПОДАТОЦИ/ AI
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА

ПОСТ-БЕРБЕНИ

АКТИВНОСТИ 

ДРОНОВИ



Активности на проектот

Активности за

истражување и развој

3.

Дизајн

2.

Активности за тестирање

1.

Активности за маркетинг и

продажба

6.

Набавка или изработка на

специфична опрема, ИКТ

алатки и потрошен материјал

поврзани со реализација на

проектот 

5.

Активности за заштита на

интелектуална

сопственост

4.

Активностите предвидени во предлог-проектот треба да соодветствуваат на фазите на

истражување и развој, односно на напредување на технологијата од прототип до производ /

услуга потврдени во реална средина и спремни за пазар - Technology Readiness Level*:

*Горенаведената листа на активности не е ограничувачка.



За финансирање на проекти во рамки на

овој повик обезбеден е вкупен буџет од

 6.000.000 денари. 

За поединечен предлог проект, Фондот

обезбедува финансирање до 90% (деведесет

проценти) од вкупниот буџет за проектот, во

максимален износ од 1.500.000 денари. 

Од страна на Натпреварувачот треба да

бидат обезбедени минимум 10% (десет

проценти) од вкупниот буџет на проектот.

Рок на реализација на проектот: до 12

месеци

БУЏЕТ



ПРОГРАМАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА

ПАЗАРНАТА ВРАБОТЛИВОСТ (ИМЕ)

МЕНТОРСКА ПОДДРШКА

Индивидуални менторски средби

со избраните апликанти

КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИИТЕ

Презентирање пред чинителите во секторот 

Поврзување со компании или фармери кои би

биле потенцијални корисници на изработените

дигитални решенија/услуги

“Програмата за зголемување на пазарната

вработливост” (ИМЕ) финансирана од Швајцарската

Агенција за развој и соработка, обезбедува:

Поддршката ќе биде насочена кон корисниците на Фондот

избрани на овој предизвик кои ќе развијат дигитални решенија

кои се апликативни во земјоделскиот сектор во областите

свежо овошје и зеленчук, преработки од овошје и зеленчук,

лозарство и винарство. 



Бруто плати (само за вработени кај Водечкиот

натпреварувач)

Купување и/или изнајмување на опрема и потрошни

материјали за истражување и развој

Поддоговорни услуги за истражување и развој

Ангажирање на експерти/советници за истражување

и развој

Ангажирање на консултанти за останати потреби

дирекно поврзани со очекуваните резултати на

проектот

Подготовка и поднесување на пријава за патент,

заштита на трговска марка и индустриски дизајн,

обезбедување на квалитет и слично

Канцелариска и деловна поддршка во максимален

износ од 15% од вкупниот буџет на проектот. 

ПОДОБНИ

ТРОШОЦИ



ПРОЦЕДУРА ЗА
ОЦЕНА И
СЕЛЕКЦИЈА

Прва оцена на предлог-

проектот (предселекција) 

2.

Административна

проверка на пријавите

1.

Селекција на најдобри

предлог-проекти 

4.

Пичинг односно презентација на

предселектираните предлог-

проекти пред Комисијата за

оценување и избор (опционално)

3.

Потпишување на договори 

5.



КОМИСИЈА ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ

Еден надворешен експерт од

областа на предизвикот

Еден експерт во областа на развој

на бизнис и/или маркетинг и

продажба

Два претставници од партнерските

институции

Еден претставник на Фондот



КРИТЕРИУМИ ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ

Степен на иновативност

Капацитет на проектниот тим

Квалитет на проектот 

Потенцијал на пазарот

Влијание 



РОК НА
ПРИЈАВУВАЊЕ:
16.04.2021 ГОДИНА,
ДО 14:00 ЧАСОТ.



www.fitr.mk/agrodigital ПОВЕЌЕ

ИНФОРМАЦИИ
agrodigital@fitr.mk

+ 389 2 314 5258

http://www.fitr.mk/agrodigital
http://www.fitr.mk/agrodigital
http://www.fitr.mk/agrodigital

