
GITA STARTUPS
100 000 i თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის

VI რაუნდის გამარჯვებულები



LEGALLE AI
ცენტრალიზებული, ხელოვნურ ინტელექტზე 
დაფუძნებული ჭკვიანი საძიებო სისტემა, 
რომელიც 10-ჯერ შეამცირებს სამართლის 
დარგის სპეციალისტების მიერ 
მოკვლევაზე დახარჯულ დროს.

https://youtu.be/sWX1vIxtzg8

The objective is to create a centralized, AI-based, 
intelligent search engine allowing lawyers to 
decrease time spent on legal research by 10 X.

PEVATON
პლატფორმა, რომელიც აკავშირებს დასავლეთ ევროპულ ბრენდებს 
(მწარმოებლებს) მცირე დამოუკიდებელ მაღაზიებთან 
(საცალო მოვაჭრეებთან) 

https://youtu.be/63T7OlLwdO8

Platform connecting Eastern European brands (makers) and small 
independent stores (retailers)

VIDOOFOOD 
ინოვაციური კონცეფციის მატარებელი სამზარეულო საქართველოსა 
და რეგიონის სხვა ქვეყნებში. 

https://youtu.be/kQLL6c51JtM

The project aims to establish a kitchen with an innovative concept in Georgia 
and other countries in the region in the future.

BUGGER BLUGGERS
პროექტი მიზნად ისახავს, გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი 
ვიდეო თამაში VR-ის ბაზარზე. 

https://youtu.be/NQYs6qFYB54

The project aims to become one of the most demanded video game on 
the VR market

DELIVERON
პროექტის მიზანია გაამარტივოს და სრულიად შეცვალოს მიწოდების 
ჯაჭვის ბოლო და ყველაზე ძვირადღირებული ფაზის მართვა 
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

https://youtu.be/gLZjZIGBRJE

The aim of the project is to simplify and completely change the management 
process of the last, most expensive stage of the supply chain using modern 
technologies.



AUTOELEMENT
პროექტის იდეაა, შექმნას  საერთაშორისო კომპანია, 
რომელიც 5 წლის განმავლობაში 
ფუნდამენტურად შეცვლის ავტონაწილებით 
ვაჭრობის ინდუსტრიას მსოფლიოს 
30 ქვეყანაში. 

https://youtu.be/d0gfJx9sbHU

The goal of the project is to create an international 
company that will fundamentally change the auto 
parts trading industry in more than 30 countries 
in 5 years.

AGROGEORGIA
სასოფლო მეურნეობის დისტანციური მართვის სისტემა.

https://youtu.be/RTdOQkRSD04

Establishment of a remote farm management system

IMMUNE-S
ბიოლოგიური იმუნომოდულატორი, რომელიც გამოიყენება როგორც 
კიბოს მკურნალობის, ასევე იმუნური სისტემის გააქტიურებისათვის.

https://youtu.be/e1CHldanIe8

The aim of the project is to create a biological immunomodulator that is used 
both in the treatment of cancer and to boost immunity in general.

CITYSCAPE PRO
რევოლუციური კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ახდენს 
არქიტექტურული და ვიზუალური პროგრამების მომხმარებელთა 
სამუშაოს დიდი ნაწილის ავტომატიზაციას. 

https://youtu.be/PW5rf8qZ2Wo

a revolutionary computer program designed to automate a significant part of 
the work for professionals in the Architectural Visualization industry.

VISION
უნივერსალური სენსორული სისტემა უსინათლოთა და შეზღუდული 
მხედველობის მქონე პირთათვის, რომელიც მათ გარემოსთან 
ადაპტაციაში დაეხმარება. 

https://youtu.be/f3PxnPrjm-Q

The aim of the project is to introduce a universal method of adaptation to 
the environment for the blind and visually impaired persons.



სამშენებლო სისტემა, რომელიც იყენებს 
ბუნებრივ, განახლებად რესურსებს. 
ეკომეგობრული, 100%-ით განახლებადი 
და ყველაზე ჯანსაღი სამშენებლო 
მასალები. 

HOUSE OF THE FUTURE

https://youtu.be/7AttORNVBfY

Production of a modular construction system 
using natural, renewable resources. 
Environment-friendly, 100% recyclable and one 
of the most healthy building materials.

MOBILE TRAVEL GUIDE BILIKI 
ტურისტული მარშრუტების გლობალური სივრცე, რომელიც 
დაეხმარება მოგზაურებს ტურების დაგეგმვაში, ხოლო ოპერატორებს 
- ტურების უკეთ გაყიდვაში.

https://youtu.be/xbbTM55GlU8

The aim of the project is to create a global market space for tourist routes that 
will help travelers plan their tours and enable them to share and sell the tours 
they have created.

ATOM KIDS
ექსპერიმენტების ნაკრები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათვის და 
შესაბამისი ონლაინ აპლიკაცია. 

https://youtu.be/4dkXbRVt7tc

The aim of the project is to create a set of STEAM experiments for children of 
�different ages and a customized online application

WEBAPP
სილამაზის სალონების, ესთეტიკური ცენტრებისა და 
სტომატოლოგიური კლინიკების აპლიკაცია. 

https://youtu.be/6_yIS0q_Dec

WebApp is software for beauty salons, aesthetic centers and for dental 
clinics

USOFT 
ღრუბლოვან ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო 
მართვის სისტემა.

https://youtu.be/9E0WqyRrbLQ

The aim of the project is to create an educational management system based
 on cloud technologies



PAYZE
სივრცე ელექტრონული კომერციის წარმომადგენლებისთვის, რომელიც 
მათი ოპერაციების სწრაფ მასშტაბირებას მოახდენს. გადახდის ახალი, 
ადვილად ინტეგრირებადი პლატფორმის, საშუალებებისა და 
ავტომატიზირებული ტრანზაქციების სქემების მეშვეობით.

https://youtu.be/prvDCYQ3BBM

To Empower Ecommerce merchants & online marketplaces scale their operations 
faster by providing a payment gateway platform with tools and pre-developed 
software development kits which enable them to seamlessly integrate online 
payments and automate their transaction schemes.

https://youtu.be/YUfOhX5tzZw

RARE EARTH ELEMENTS 
AND THEIR ALLOYS
ნანო და მიკრონის ზომის მიწის იშვიათი 
ელემენტების (REE) განვითარება და
წარმოება.

The project aims to develop and manufacture 
nano and micron size  rare earth elements (REEs)

OMOFOX
ტვირთების მართვის ციფრული კომპანია. 

https://youtu.be/eRV_h6OtsDs

Omofox aims to be the first digital freight forwarding company

Bluelight - Sterilizer. Which protects us from viruses, bacteria and other microbes 
that can be transmitted from everyday objects.

ULTRA-FAST UV STERILIZER
ულტრაიისფერი სხივების სტერილიზატორი, რომელიც დაგვიცავს 
ვირუსების, ბაქტებიებისა და მიკრობებისგან, რომლებიც 
ყოველდღიური მოხმარების საგნების მეშვეობით გადადის. 

https://youtu.be/JXp1SiTz0xs

https://youtu.be/beJWZp6-qRI

SWEEFT KYC
პროექტის მიზანია ციფრული ონბორდინგის აპლიკაციის შექმნა. ის 
შესთავაზებს კლიენტებს მოწინავე ტექნოლოგიებს, რათა მათ შეძლონ 
მომხმარებლების თანამედროვე თაობის მოზიდვა და საოპერაციო 
ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება.

The goal of the project is to create a digital onboarding application




