


ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ВИЛАМЕТ ДООЕЛ

ПРОЕКТ: Влијание на мрежи за засенчување врз 

квалитетот и антиоксидантниот потенцијал на малини 

и капини одгледувани во кривопаланечкиот регион

ОПИС НА ПРОЕКТ:
Целта на проектот е воведување на иновативен технолошки
процес, како и иновација на крајниот производ. Преку употреба
на мрежи за засенчување и софтверско контролирање на
условите на средината, ќе се овозможи контрола на УВ зраците
кои се еден од главните фактори при зреењето на малините и
капините, а со контрола на степенот на влага ќе се овозможи
заштита на бобинкастите плодови од инфекции предизвикани
од мувла и бактерии. На тој начин, ќе може да се подобри не
само квалитетот на крајниот производ, туку и неговиот
квантитет и антиоксидативен потенцијал кој значително ќе
влијае на цената на крајниот прозивод.
Со реализација на проектот, ќе може да се утврди дали мрежите
за засенчување го успоруваат процесот на зреење кај
бобинкастите плодови (малините и капините) и колку го
подобруваат ефектот на крајниот производ.

ВКУПЕН БУЏЕТ 

МКД 

1.492.200

СОПСТВЕНО 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

149.220

ФИТР 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

1.342.980



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ГРИНТ ИТ

ПРОЕКТ: Challenger@Work

ОПИС НА ПРОЕКТ:

Со развој на овој проект, компанијата планира технички
развој на апликацијата и воведување на нови
функционалности на апликацијата Challenger@Work, која
има за цел да ги мотивира вработените за нивен активен
придонес кон ублажување на климатските промени,
промена на нивната култура на живеење и работење.
Дополнително, во рамките на самата апликација ќе се
постави и е-Прирачник за еко и одржлива канцеларија,
која ќе ги обработува следните теми: информации за
предизвиците на 21 век, односно негативните влијанија со
кои се соочуваме предизвикани од климатските промени,
како и можни решенија на компаниите како да влијаат за
надминување на истите преку користење на технолошките
придобивки и реструктурирање на нивните процеси и
активности во нивните канцаларии.

ВКУПЕН БУЏЕТ

МКД 

1.637.770

СОПСТВЕНО 

КОФИНАНСИРАЊЕ

282.300

ФИТР 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

1.355.470



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ИНОВАТИВНОСТ ДООЕЛ
ПРОЕКТ: Еколошки бекатон плочки од оризови 
лушпи и лигнин

ОПИС НА ПРОЕКТ:

Во рамките на проектот, ќе се работи на развивање на
иновативна технологија за добивање на еколошки
бекатон плочки од оризови лушпи, кои претставуваат
земјоделски отпад. Оризовата лушпа е составена од 50%
целулоза, 30% лигнин и 2-% силициум, па затоа може да
се употреби како обновлив извор на енергија или како
филтер за прочистување на отпадните и плитките води. Во
проектот, оризовата лушпа ќе има двојна улога: во првата
етапа, таа ќе се користи како филтер за прочистување на
отпадните води во бојачниците на памук, а во втората, во
комбинација со бетон ќе се користи за добивање
еколошки бекатон плочки. Добиените еколошки бекатон
плочки ќе бидат поевтини, полесни (помала потрошувачка
при транспорт), ќе генерираат помала емисија на штетни
гасови, подобри термички својства и со тоа ќе бидат
поатрактивни за потрошувачите.

ВКУПЕН БУЏЕТ 

МКД

1.666.672

СОПСТВЕНО 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

166.700

ФИТР 

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.499.972



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: КОДХЕМ ДООЕЛ

ПРОЕКТ: ЛАНА

ОПИС НА ПРОЕКТ:
Проектот предвидува изработка на мобилна апликација

„Лана“ која ќе овозможи изнајмување на електрични

тротинети со вграден хардвер кој ќе биде поврзан со

мобилната апликација, а потоа во следна фаза и изнајмување

на електрични автомобили. Концептот на овој модул е 100%

еко-пријателски начин на патување. Lana-Scoot ќе овозможува

изнајмување на електрични тротинети кои ќе бидат

распределени на повеќе локации во Скопје, кои ќе бидат

изнајмувани од страна на граѓаните по прифатлива цена.

Исто така во склоп на апликацијата, преку нотификација ќе се

прикажува споредба на емисии и загадување за поминатата

рута во однос на други превозни средства. Ова им дава

мерливост на корисниците за нивниот импакт и чувство за

допринос во околината.

ВКУПЕН БУЏЕТ

МКД 

5.559.044

СОПСТВЕНО 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

4.113.692

ФИТР 

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.445.351



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ДОМИНОС ДООЕЛ

ПРОЕКТ: Од отпад до органска вредност

ОПИС НА ПРОЕКТОТ:

Проектот BoneMeal претставува модернизација на процесот
на добивање органско ѓубриво од животински коски, со
дизајн и изградба на индустриска линија наменета за
претпријатија, со што значително ќе се намали загадувањето
од овој отпад, бидејќи се елиминира неговиот транспорт и
депониското распаѓање, а истовремено се добива производ
кој ќе овозможи брз раст на растенија со што од карбон
позитивен отпад се добива карбон негативен производ. Една
од главните карактеристики на ѓубривото BoneMeal во
неговата чиста форма е бавно и константно испуштање на
хранливи материи за растенијата особено фосфор и калциум,
кои придонесуваат за брз раст и развивање на коренските
системи кај растенијата.

ВКУПЕН БУЏЕТ 

МКД

1.660.300

СОПСТВЕНО 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

166.030

ФИТР 

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.494.270


