


EMRI I NDËRMARRJES: VILAMET SHPKNJP

PROJEKTI: Ndikimi i rrjetave hijezuese në cilësinë dhe

potencialin antioksidues të mjedrës dhe manaferrës që

kultivohet në rajonin e Kriva Palankës

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT:
Qëllimi i projektit është prezantimi i një procesi teknologjik inovativ,

si dhe inovacioni i produktit përfundimtar. Nëpërmjet përdorimit të

rrjeteve hijezuese dhe kontrollit softuerik të kushteve mjedisore do

të mundësohet kontrolli i rrezeve UV, të cilat janë një nga faktorët

kryesorë të pjekjes së mjedrës dhe manaferrës dhe duke kontrolluar

shkallën e lagështisë do të jetë e mundur të mbrohen manaferrat

nga infeksionet e shkaktuara nga myku dhe bakteret. Në këtë

mënyrë do të mund të përmirësohet jo vetëm cilësia e produktit

final, por edhe sasia dhe potenciali antioksidant i tij, gjë që do të

ndikojë ndjeshëm në çmimin e produktit final.

Me zbatimin e projektit do të mund të përcaktohet nëse rrjetat e

hijezimit ngadalësojnë procesin e pjekjes së manaferrave (mjedrës

dhe manaferrës) dhe sa përmirësojnë efektin e produktit

përfundimtar.

BUXHETI I PËRGJITHSHËM

1.492.200

denarë

BASHKËFINANCIM 

VETANAK

149.220

BASHKËFINANCIM ME 

FIZHT

1.342.980



EMRI I NDËRMARRJES: GRANIT IT

PROJEKTI: Challenger@Work

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT:

Me zhvillimin e këtij projekti, ndërmarrja planifikon zhvillimin
teknik të aplikacionit dhe futjen e funksionalitetit të ri të
aplikacionit Challenger@Work, qëllimi i të cilit është të
motivojë punonjësit për kontributin e tyre aktiv në zbutjen e
ndryshimeve klimatike, ndryshimin e kulturës së tyre të
jetesës dhe punës. Përveç kësaj, në kuadër të vetë aplikacionit
do të vendoset një manual elektronik për një zyrë eko dhe të
qëndrueshme, i cili do të mbulojë temat e mëposhtme:
informacion për sfidat e shekullit të 21-të, gjegjësisht ndikimet
negative me të cilat përballemi të shkaktuara nga ndryshimet
klimatike, si dhe zgjidhjet e mundshme të ndërmarrjeve, si të
ndikojnë në tejkalimin e tyre duke shfrytëzuar përfitimet
teknologjike dhe duke ristrukturuar proceset dhe aktivitetet e
tyre në zyrat e tyre.

BUXHETI I PËRGJITHSHËM

1.637.770

denarë

BASHKËFINANCIM 

VETANAK

282.300

BASHKËFINANCIM ME 

FIZHT

1.355.470



EMRI I NDËRMARRJES: INOVATIVNOST SHPKNJP
PROJEKTI: Pllaka bekaton ekologjike nga lëvozhgat e 
orizit dhe linjina

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT:

Në kuadër të projektit do të punohet për zhvillimin e një
teknologjie inovative për përfitimin e pllakave bekaton
ekologjike nga lëvozhga e orizit, të cilat përfaqësojnë mbetje
bujqësore. Lëvorja e orizit përbëhet nga 50% celulozë, 30%
linjinë dhe 2% silic, kështu që mund të përdoret si burim
energjie të rinovueshme ose si filtër për pastrimin e
mbeturinave dhe ujërave të cekët. Në projekt, lëvozhga e
orizit do të ketë një rol të dyfishtë: në fazën e parë do të
përdoret si filtër për pastrimin e ujërave të zeza në impiantet
e ngjyrosjes së pambukut dhe në të dytën, në kombinim me
betonin do të përdoret për të pëfituar pllaka bekaton
ekologjike. Pllakat bekaton ekologjike që rezultojnë do të jenë
më të lira, më të lehta (konsum më i ulët gjatë transportit), do
të gjenerojnë më pak emetim të gazrave të dëmshëm, veti më
të mira termike dhe kështu do të jenë më tërheqëse për
konsumatorët.

BUXHETI I PËRGJITHSHËM

1.666.672

denarë

BASHKËFINANCIM 

VETANAK

166.700

BASHKËFINANCIM ME 

FIZHT

1.499.972



EMRI I NDËRMARRJES: KODHEM SHPKNJP

PROJEKTI: LANA

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT:
Projekti parashikon krijimin e një aplikacioni celular “Lana” që do

të mundësojë dhënien me qira të skuterëve elektrikë me harduer

të integruar që do të lidhen me aplikacionin celular dhe më pas,

në fazën e ardhshme, dhënien me qira të makinave elektrike.

Koncepti i këtij moduli është një mënyrë 100% eko-miqësore e

udhëtimit. Lana-Scoot do të mundësojë dhënien me qira të

skuterëve elektrikë që do të shpërndahen në disa lokacione në

Shkup, të cilët qytetarët do t'i marrin me qira me çmim të

volitshëm.

Gjithashtu, si pjesë e aplikacionit, do të shfaqet përmes një

njoftimi një krahasim i emetimeve dhe ndotjes për rrugën e

përshkuar në lidhje me mjetet e tjera të transportit. Kjo u jep

përdoruesve matshmërinë e ndikimit të tyre dhe një ndjenjë

kontributi në mjedis.

BUXHETI I PËRGJITHSHËM

5.559.044

denarë

BASHKËFINANCIM 

VETANAK

4.113.692

BASHKËFINANCIM ME 

FIZHT

1.445.351



EMRI I NDËRMARRJES: DOMINOS SHPKNJP

PROJEKTI: Nga mbetjet në vlerë organike

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT:

Projekti BoneMeal paraqet modernizim të procesit të përfitimit
të plehut organik nga eshtrat e kafshëve, me dizajn dhe ndërtim
të linjës industriale të destinuara për ndërmarrjet, e cila do të
reduktojë ndjeshëm ndotjen nga këto mbetje, sepse eliminohet
transporti i tyre dhe dekompozimi i landfillit, dhe në të njëjtën
kohë fitohet një produkt i cili do të mundësojë rritjen e shpejtë të
bimëve, me të cilin nga mbetjet karbon pozitive fitohet një
produkt karbon negativ. Një nga karakteristikat kryesore të
plehut BoneMeal në formën e tij të pastër është çlirimi i
ngadalshëm dhe i vazhdueshëm i lëndëve ushqyese të bimëve,
veçanërisht fosforit dhe kalciumit, të cilët kontribuojnë në rritjen
dhe zhvillimin e shpejtë të sistemeve rrënore të bimëve.

BUXHETI I PËRGJITHSHËM

1.660.300

denarë

BASHKËFINANCIM 

VETANAK

166.030

BASHKËFINANCIM ME 

FIZHT

1.494.270


