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Обука: Иновациска политика и евалуација 
Датум: 27.04.2018, петок 

Локација: Стопанска Комора на Македонија, Скопје  
(Сала 4, 5-ти кат) 

 
Обучувачи: 
д-р Алеш Липник 
м-р Катарина Кречева 

Агенда 

Час Тема 

09.00 – 09.15 Регистрација на учесници 

09.15 – 09.45 Вовед 

 Претставување на учесници 

Претставување на обучувачи 

Презентација на содржината на обуката и агендата 

09.45 – 10.30 Иновации и иновациска политика 

 Што е иновација и видови на иновации  

Преглед на главните концепти на иновациска политика, поврзаност со 
иновациската политика на ЕУ 

Директни и индиректни политики и инструменти на ЕУ 

Отворена дебата: Зошто е потребна иновациска политика? 

10.30 - 11.15 Дизајнирање на иновациска политика за МСП и право на интелектуална 
сопственост 

 Трендови во иновациските политики на ЕУ  

Позиционирање на МСП во иновациската политика 

Позиционирање на граѓанските организации во иновациската политика 

Правото на интелектуална сопственост и иновациска политика 

Клучни прашања за политиките за интелектуална сопственост поврзани со 
иновациска политика за МСП 

11.15 – 11.30 Пауза за кафе 
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11.30 – 12.30 Мониторинг и евалуација на иновациска политика 

 Вовед во евалуација на иновациска политика (OECD, World Bank, WIPO) 

Мониторинг наспроти евалуација 

Европски иновациски scoreboard (позадина, методологија, индикатори) 

Важноста на точни интерпретации на индикатори, можни грешки и како да 
се избегнат 

Дефинирање на таргети и индикатори (примери од националната политика) 

Пристап до податоци, прибирање на податоци и анализа со цел мониторинг 
и евалуација 

12.30 – 13.30 Пауза за ручек 

13.30 – 14.45 Моменталната состојба на Националната иновациска политика  

 Рамка на националната политика, реформски мерки и повеќегодишен 
акциски план 

Институциска рамка за имплементација, координација, мониторинг и 
евалуација на иновациската политика 

Иновациската политика на Словенија 

14.45 – 15.00 Пауза за кафе 

15.00 – 16.15 Игра на улоги 

 Симулација на консултативен состанок на IPA II работна група во Секторот за 
компетитивност и иновации 

16.15 – 17.00 Заклучоци и рефлексии 

 Сумирање на обуката, заклучоци и клучни поенти 

Отворена дебата со учесниците (прашања и одговори) 

Рефлекција на очекувањата 

Евалуација на обуката 
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