Име на апликант

ИНТЕРАКТИВНА
ИДНИНА

Гога Поп
Георгиевски

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Респираторна машина

Проектот предвидува изработка на апаратче
кое на веќе постојни амбу-маски им носи
воздух или кислород под притисок, со помош
на механички уред преку наизменично
притискање со помош на мотор и редуктор.
Целосната електроника е изработена
со помош на инвертор кој се подесува
во зависност од капацитетот на градите
на пациентот. Брзината на вдишување и
издишување се менува прекудва прекинувачи.
Компанијата веќе има изработено прототип.
Ова решение треба да помага при дишење,
а лицата кои имаат проблем со дишењето ќе
може да го користат и во домашни услови.

615.000.00

Кавадарци

Гермицидни лампи

Проектот предвидува и изработка на 3Д
гермицидни лампи со кои се стерилизираат
и медицинските простории и примарната
опрема за заштита како што се визирите,
маските и мантилите за еднократна употреба
кои се дефицитарни. Предвидена е изработка
на најмалку 55 гермицидни ламби кои ќе
бидат донирани.

613.005.00

Скопје

Видео презентација апликанти

Име на апликант

ДПТУ “МЕД-РЕП
КОМ ГРУП“ ДООЕЛ

АСОЦИЈАЦИЈА
СТАРТАП
МАКЕДОНИЈА

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

МЕД-РЕП, Затворена
СааС платформа
за менаџирање
на соработката
за Здравствените
работници

МЕД-РЕП СааС платформата обезбедува
комплетно интегрирано, уникатно, клаудбазирано - ИТ решение за бесконтакна
интеракција на пациенти, лекари и аптеки.
Со неа се овозможува креирање рецепти од
докторите за лекови, медицински помагала
кои се продаваат/издаваат во аптека и сл,
како и аналитика на податоците. Системот кој
е прилагоден на бесконтакни интеракции на
лекарот и пациентот, е од особено значење
во справувањето со Ковид 19. МЕД-РЕП СааС
платформата е затворена преку пристап со
одобрување и е мулти-јазична.

615.000.00

Струмица

МК Тех-Еид

Проектот
предвидува
креирање
на
платформа која ќе содржи низа алатки,
сервиси и едукација прилагодена за
домашните микро, малите и средни компании
која ќе им помогне во дигитализација на
нивното работење. Платформата ќе содржи
сегменти за идентификување на проблеми
и предизвици кои ги имаат МССп, база на
дигитални алатки и решенија и едукација
за користење на дигитални решенија. Ова
решение ќе овозможи на едно место ММСп
да добијат пристап до бесплатни алатки
од домашни експерти и прилагодени на
актуелните сосојби и да добијат едукација
како да се приспособат на новите услови
на работење, да иновираат и да побараат
подршка за креирање на нови решенија од
страна на стартап и ИКТ заедницата.

535.000.00

Скопје

Видео презентација апликанти

Име на апликант

СЕРАФИМОВ ГРУП
ДООЕЛ Струмица

ВЕБ ДЕВ БАР ДОО

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Иднината е "е"

Целта на проектот е прилагодување и
поттикнување на онлајн продажбата кај
компаниите од југоисточниот регион во кој
од над 9000 правни лица има само десетина
онлајн продавници. Со овој проект ќе се
изработат и оддржуваат бесплатно најмалку
25 интернет продавници на трговски
друштва од струмичкиот регион, вклучително
Валандово и Радовиш, кои нудат производи и
услуги потребни за секојдневие, како храна,
пијалоци, потрошен материјал за домаќинства,
храна за миленичиња и домашни животни,
аптеки, текстил, обувки, училишен прибор,
книги и литература и сл. Компаниите за кои
ќе се изработат онлајн продавници ќе бидат
избрани на посебен конкурс.

614.875.00

Струмица

Спинер

Проектот предвидува креирање на
платформа и апликација, наменета за
ученици од основно и средно училиште, со
цел поттикнување на навики за читање преку
интеракција и со помош на елементи на
гејмификација. Платформата ќе ги поврзува
читачите (учениците) со професионални
автори, и тие ќе бидат вклучени во
интерактивно ко-креирање на приказните.
Читателите ќе одлучуваат што следно ќе се
случува во приказната, а онаа со најмногу
освоени гласови ќе ја доработи авторот.
Исто така секоја глава од секоја книга ќе
биде поврзана со онлајн квиз за тестирање
на знаењата. Читачите ќе може да зборуваат
со авторите и да поставуваат прашања на
посебно креиран форум. Оваа апликација е
дизајнирана за да помогне и да ги унапреди
слабите читачки навики кај децата и да ги
трансформира во читачи, преку директно
ангажирање.

423.700.00

Гевгелија

Видео презентација апликанти

Име на апликант

Ветеринарна
комора на РСМ

Видикт Медиа
Сервер

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

ВЕТ ИНФО

Платформата е дизајнирана за сите граѓани кои
чуваат животни, без разлика дали се миленици,
или се продуктивни животни( крави, овци ,кози,
свињи и друго) и истите ке имаат можност за 24
часовна онлајн ветеринарна поддршка. Базата
на достапни ветеринари ќе биде составена
од Ветеринарната комора на РСМ, при што
изборот ќе се прави по региони, со дежурни
доктори 24/7. Секој клиент ќе има сопствен
профил за комуникација. Во услови на нужна
ограниченост на движењето преку оваа лесно
достапна платформа може да се обезбедат
информации кои се однесуваат на здравјето на
животните и нивната благосостојба.

436.500.00

Скопје

Мој Виртуелен Доктор

Ова решение предвидува крeирање
на платформа која ќе овозможи дел од
прегледите кај матичните лекари да се
извршуваат преку видео конференциска
врска. Апликацијата предвидува видео
поврзување помеѓу матичниот доктор и
пациентот без инсталација на кориснички
софтвер од страна на докторите и
пациентите (работи на стандарден
веб пребарувач како Chrome) при што
во однапред дефиниран термин за тој
онлајн преглед само со внесување на
својот матичен број пациентите ќе бидат
на чекор од директна комуникација
(аудио и/или видео) со својот матичен
лекар. Овој календар-термин систем е
нешто кое лесно ќе се интегрира во веќе
постоечката платформа Мој Термин.
Мој Виртуелен доктор на долг рок се
очекува да влијае на дигитализацијата
на примарното здраство и да поттикне
промена на навиките и поефективно
користење на здравствените услуги.

600.000.00

Скопје

Видео презентација апликанти

Име на апликант

Моника
Габерова

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Job Swap

Оваа платформа треба да биде еден вид на
marketplace за размена на работна сила, меѓу
луѓето кои имаат изгубено работа и примања
за време на вонредната состојба со компании
на кои итно им требаат луѓе за работа. Идејата
е компаниите кои не работат во моментов
привремено да им ги “позајмат” вработените
на оние компании кои сега имаат потреба од
екстра работна сила. На пример, луѓето кои
што имаат изгубено работа во моментов како
келнери, вработени во трговските центри и
други бизниси во индустрии кои се принудени
да сопрат со работа и работодавци да бидат
привремено ангажирано во индустриите
на кои им е потребен кадар во моментов
како доставувачи на храна од супер маркет,
доставувачи на лекови, работници во фабрики
за производство на лекови и потребен
медицински материјал. Платформата ќе нуди
работни позиции само во индустриите кои
имаат потреба во моментов.

429.000.00

Скопје

Видео презентација апликанти

Име на апликант

ДРВЕБ
Солутионс
ДООЕЛ (Гентиан
Елмази)

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Notarised

Notarised е децентрализирана платформа
која овозможува на индивидуалци,
бизниси и други институции, електронско
потпишување на сите документи,
дигитализација и автоматизација на
процесите во секојдневното работење
и притоа овозможува автентикација и
верификација на учесниците во процесите
со користење на дигитален идентитет.
Дополнително оваа платформа нуди
можност компаниите и други институции
да ги прилагодат процесите според
нивните потреби. Целта е намалување на
ризикот од губење и крадење на лични
и доверливи податоци, да се олесни
процесот на автентикација и верификација
на идентитетот, без разлика дали станува
збор за индивидуа, бизнис или државна
институција. Оваа платформа ќе доведе до
забрзување на услугите и процесите кои се
однесуваат на работење со документација,
и градење на доверба меѓу компаниите и
владините институции во земјата во моменти
како овие, каде се бара дистанцирање на
луѓето и примена на онлајн комуникација, а
притоа процесите и испораката на одредени
услуги да не доцнат и во сето ова да се
остане транспарентен.

615.000.00

Гостивар

Видео презентација апликанти

Име на апликант

Горјан
Јовановски

Здружение
на граѓани
„Младите
можат“

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Акредитатор

Акредитатор е browserекстензија за Chrome,
Firefox и MS Edge која, во соработка со
Здруженијето на новинари на Македонија(
ЗНМ), ќе ги информира корисниците дали
тековно отворениот медиумски сајт е дел
од регистарот на професионални медиуми
објавен на www.promedia.mk. Екстензијата
е со цел информирање на граѓаните за
професионалните медиуми. Дополнително
ќе се додаде механизам за пријава на
сајтови со лажни вести од граѓани, кои ќе
бидат валидирани од ЗНМ.

183.000.00

Скопје

Час за час

Станува збор за своевидна „Временска
банка” (Time banking) која како концепт
е начин на трошење на еден час време
за да му помогнете на некој друг преку
вештините што Вие ги поседувате. На тој
начин ќе си овозможите да добиете еден
час за возврат, со услуга што Вас ќе ви биде
потребна и ќе ја добиете од лицето кому
сте помогнале. Некои од услугите со кои
ќе се „тргува“ ќе бидат: грижата за стари
лица, социјална работа, споделување
вештини, меѓусебно помагање итн. Клучен
принцип што ја поддржува вредноста на
„Временската банка“ е препознавање
и уважување на потенцијалот на секоја
индивидуа или група, да понуди одредени
знаења или вештини и да го инвестира
своето време во развојот на заедницата.

614.000.00

Скопје

Видео презентација апликанти

Име на апликант

ГРИН ИТ ДОО
Скопје

МУНЛАЈТ ДОО

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Challenger - #СедиДома

Станува збор за апликација со
функционалност наречена #СедиДома,
односно за маркет простор каде бизнисите
ќе поставуваат награди, попусти на
производи и услуги кои корисниците
ќе ги добиваат собирајќи поени преку
останување во своите домови. Во одреден
временски интервал корисникот ќе добива
нотификација да потврди дали е во својот
дом (согласно гео-локацијата која ќе ја
остави на почетокот на користењето на
апликацијата). По 24 часа, доколку 90% од
времето корисникот потврдил дека бил
во својот дом, ќе биде успешно награден
со поени. Корисниците на апликацијата,
поените ќе може да ги разменат за купони
за попусти од локални македонски бизниси.

564.000.00

Скопје

Е-библиотека „Слушни
книга“

Е-библиотека е проект кој ќе понуди
аудио и визуелни содржини, во форма
на мултимедијална веб платформа со
богата колекција на домашна литература,
пропратена со уметнички илустрации.
Првенствено е наменета за деца од
предучилишна и рана училишна возраст,
како и нивните семејства. Заради поголема
инклузија, еден дел од аудио книгите ќе
бидат прилагодени за повозрасни лица,
оние кои имаат проблеми со видот и
потешкотии со читањето, како и генерално
слепите лица. Пристапот до е-библиотека
ќе биде преку веб страна, достапна за
целосно бесплатно користење.

615.000.00

Скопје

Видео презентација апликанти

Име на апликант

Здружение
на граѓани за
унапредување
и развој на
информатичката
технологија АИНОВУМ Скопје

Име на предлог проект

Кус опис

Вкупен буџет
(мкд)

Град

Обуки за креирање на
игри и филмови

Проектот предвидува едукативни
бесплатни обуки за креирање на видео
игри и филмови, преку 3Д моделирање и
анимација, наменети за секоја старосна
група, кои наставата ќе ја следат преку
определена платформа, директно
од своите домови. Преку интересни
и практични вежби, лиценцирани
инструктори ќе ја вршат онлајн обуката,
а учесниците ќе се запознаат со дел од
ИТ технологиите кои не се вклучени во
формалното образование. Воедно, секој
учесник ќе добие и меѓународно признат
сертификат, директно од Autodesk USA за
успешно комплетираната обука.

615.000.00

Скопје

Видео презентација апликанти

* Поединците (физички лица) кои имаат одобрени предлог-проекти за финансирање, ќе достават договор со правен субјект, со кој
се регулираат правата и обврските во однос на реализација на проектот и со кој Фондот ќе го потпише договорот.
*Листата не е конечна, дел од апликациите од финална фаза се условно одобрени. Истата ќе се финализира
по заокружувањето на целиот процес.

