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1. ВОВЕД
Пристапувањето кон Европската унија (ЕУ) е процес што вклучува усвојување на воспоставеното
право на ЕУ и подготовки за соодветна имплементација и спроведување на судските,
административните, економските и другите неопходни реформи. Препораките и задолженијата што
земјите-кандидати за членство во ЕУ мора да ги имплементираат се поделени во т.н. преговарачки
реформски поглавја кои се појдовна основна за пристапните преговори. Земјите-кандидати се
обврзани да ја приспособат својата административна и институционална инфраструктура и да ја
усогласат својата национална легислатива со законодавството на ЕУ во областите опфатени со
преговарачките поглавја.
Грантовата шема што е предмет на овој повик се однесува на Преговарачкото поглавје 20:
Претпријатија и индустриска политика. Индустриската политика на ЕУ има цел да промовира
индустриски стратегии што би ја зголемиле конкурентноста, би поттикнувале креирање на
поволно деловно опкружување низ ЕУ, зголемување на домашни и странски инвестиции и
унапредување на севкупниот деловен амбиент во кој работат малите и средни претпријатија (МСП), а
би се поттикнувале и претприемништвото и иновациите.
Правото на ЕУ во поглавјето Претпријатија и индустриска политика се состои од принципи и
инструменти што се опфатени во препораките и заклучоците од Советот на Европа и на ниво на ЕУ
најчесто се имплементираат преку програмите на ЕУ. Ова преговарачко поглавје исто така содржи и
секторски политики. Политиката за претпријатија и индустрија на ЕУ главно е водена од
Стратегијата Европа 2020.
За нашата земја чекорите и активностите што се остваруваат и се реализираат во оваа област се во
директна врска со развојот на целокупната индустрија, при што јасно дефинираната индустриска
политика и развојот на стратешките сектори заедно со политиката базирана на поддршка на МСП
претставува важен предуслов за развој на силна пазарна економија. Од година во година земјата
постигнува напредок во подобрувањето на целокупниот деловен амбиент за МСП преку
поедноставување на одредени административни постапки, финансиска поддршка, законодавно
усогласување и слично, а сепак во периодот што следува треба да се обезбедат дополнителни напори
и средства, како и да се подигнат капацитетите на различните чинители во процесот на едно повисоко
ниво доколку како цел се има целокупното деловно опкружување што владее во развиените земји на
ЕУ.
Исполнувањето на препораките и задолженијата од Поглавјето 20 за земјата ќе значат развој на
конкурентноста на МСП и индустријата, поттикнување на претприемништвото (вклучувајќи ги
и младинското, женското и социјалното претприемништво), и поддршка на иновациите. Развојот на
конкурентноста и секторот на МСП претставува еден од врвните приоритети на ЕУ. Европското
законодавство и финансиската поддршка даваат можност за воспоставување на стопанство базирано
на конкурентност како одговор на глобализацијата и потребата за одржлив економски развој. Во таа
насока, МСП претставуваат еден вид движечка сила што го поттикнува индустрискиот пораст и
економскиот напредок.
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Од друга страна, граѓанските организации се повеќе ја препознаваат потребата за подобро разбирање
и поефективно вклучување во процесите на креирање на политики. Но, самиот контекст на политики
е комплексен, а граѓанските организации се често финансиски несигурни, немаат капацитети и не се
доволно вмрежени. Истовремено извештаите за напредокот од Европската Комисија (ЕК) постојано
потенцираат дека учеството на граѓанскиот сектор во градење на политиките не е конзистентен.
Целта на оваа грантова шема е да придонесе кон надминувањето на дел од овие предизвиците и да се
зголемат капацитетите на граѓанските организации со цел креирање и следење на политики и
активности поврзани со реформскиот процес на Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика.

2. ЗА ПРОЕКТОТ
Оваа грантова шема е дел од проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на
реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)“, што го спроведуваат Фондација за
Претприемачки сервис за млади, Фондација за менаџмент и индустриско истражување и Здружение за
рурален развој „Јавор“, во рамки на ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и
медиуми 2015.
Главната цел на проектот е активно вклучување на граѓанскиот сектор во реформскиот процес на
Поглавје 20 преку структурирани напори и заеднички настап на граѓанските организации, а кои за таа
цел ќе бидат здружени во т.н. “YESNetwork” мрежа. Преку имплементација на активностите, проектот
цели да постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес за Поглавје
20, да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации за креирање на политики, вмрежување и
следење на политиките за Поглавје 20 на национално и локално ниво, да се подобри координацијата и
трансферот на знаење помеѓу граѓанските организации и останатите релевантни чинители и да се
подигне свеста за значењето на Поглавје 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ.
Мрежата на граѓански организации “YESNetwork” беше креирана во 2014 година, денес брои повеќе
од 40 граѓански организации и претставува моќен механизам за координација и поврзување на
граѓанскиот со бизнис и владиниот сектор. Мрежата цели да се развие во мрежа за креирање и следење
на политики, со цел да поддршка и влијание во реформскиот процес на Поглавје 20 – Претпријатија и
индустриска политика.
Повеќе информации за проектот може да се најдат на следниот линк www.goo.gl/fsT4wd.

3. СОДРЖИНА НА ПРОЕКТИТЕ
Повикот за финансирање на активности на граѓански организации е изготвен во линија со „Извештајот
за напредок од ЕК 2016“, „Националната програма за усвојување на правото на Европската унија
(НПАА)“, и националните стратешки документи од областа на политиките за претпријатија и
индустрија. Воедно за потребите на проектот беше спроведена и основна студија на Поглавје 20 што
опфати мапирање и анализа на релевантните чинители за дадената област, утврдување на потребите
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на граѓанските организации како едни од чинителите за Поглавје 20, како и анализа на содржината и
приоритетите на самото реформско поглавје чии резултати сумарно се претставени во брошурата
„Преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“.
Грантовата шема во рамки на проектот “YESNetwork+” има за цел да обезбеди поддршка на
активностите на граѓанските организации вклучени во различни аспекти од Поглавје 20
(унапредување на деловен амбиент, поддршка на МСП и иновации, пристап до финансии, секторски
политики, странски инвестиции, кластеринг, и слично). Преку имплементација на грантовата шема,
целта е да се придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање и
следење на политики и за поддршка на реформите во Поглавје 20, како и да се промовираат нови
пристапи, механизми и инструменти од областа на претприемништвото и индустријата на локално и
национално ниво. Воедно, ќе се придонесе кон зголемувањето на свеста за важноста на Поглавје 20 во
процесот на пристапување кон ЕУ.
Предлог проектите треба да се во линија со структурата и содржината на самото Поглавје и да
придонесуваат кон забрзувањето на реформските процеси во истото.
Приоритетни се следните области:
а) Принципи на Претпријатија и индустриска политика
Приоритет 1: Подобрување на деловната клима за креирање на нови бизниси
Приоритет 2: Подобрување на дијалогот со бизнис заедницата
б) Инструменти на Претпријатија и индустриска политика
Приоритет 3: Подобрување на конкурентноста и иновативноста на МСП
Приоритет 4: Обезбедување подобар пристап на МСП до финансиски услуги
в) Секторски политики
Приоритет 5: Анализа на специфични сектори
Приоритет 6: Унапредување на капацитетите за креирање, имплементација и следење на
програмите за туризам
Критериуми кои мора да бидат исполнети:
 Апликантот мора да одбере една од горенаведените приоритетни области на која предлогпроектот припаѓа
 Проектната активност треба да се спроведува на локално ниво (во рамки на една општина) или
на национално ниво (во две или повеќе општини)
Се поттикнува имплементација на следните активности:


Изработка на студии и анализи (како на пример: Анализа на законот за финансиска дисциплина
и негово усогласување со ЕУ директивите, Анализа на потребите и предизвиците на МСП во
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однос на пристапот до финансии, и слични останати анализи од клучно значење за Поглавје
20...)
Анализа базирана на докази и податоци добиени од терен
Фидбек механизми за прибирање на мислење од бизнис заедницата
Интервјуа со релевантни стејкхолдери (институции, граѓански организации, компании)
Фокус групи и прашалници на граѓани/МСП/компании и мерење на нивните перцепции и
ставови
Анализа и мерење на ефективноста и ефикасноста на политиките и инструментите
Слични други иновативни форми на истражување и прибирање на податоци за разни
инструменти во контекст на Поглавје 20
Следење и евалуација на политиките на централните и локалните институции кои имаат
значајна улога во имплементација на политиките за Поглавје 20
Креирање на локални стратегии, механизми, инструменти за поддршка
Прибирање и анализа на податоци за креирање на национални стратегии
Организирање на трибини, јавни дебати, форуми, тркалезни маси, итн.
Имплементација на иновативни пристапни за вклучување на претприемачите во процесот на
донесување на одлуки и креирање на политики

Забелешка: Листата на активности не е ограничувачка, горенаведените активностите се дадени
илустративно. Други активности што не се споменати погоре, а кои одговараат на повикот исто така
ќе бидат земени предвид за поддршка во рамките на оваа грантова шема. Конечните резултати од
спроведените проекти треба да бидат презентирани во документи за јавни политики (policy briefs), кои
ќе се користат со цел влијание при креирање на понатамошните политики и реформски процеси, а за
кои проектот ќе овозможи специјализирана обука за подготовка на документи за јавни политики.
Ставките во буџетот мора да се поставени во функција на реализација на предвидените активности.
Само трошоци што се поврзани со имплементација на проектната активност ќе бидат предмет на
одобрување. Образецот за предлог-буџет ги содржи ставките што можат да бидат финансирани во
рамките на грантовата шема. Истите, треба да се детално и недвосмислено објаснети во образецот за
предлог-буџет (Прилог 2). Трошоците за ДДВ не се признаваат. Апликантите со кои ќе биде склучен
договор ќе треба да спроведат постапка за ослободување од ДДВ по основ на странска донација во
Секретаријатот за европски прашања, во соработка со спроведувачите на проектот “YESNetwork+”.
Следните категории трошоци се прифатливи:






Бруто плати (во максимален износ од 30% од вкупната вредност на проектот)
Хонорари за надворешна експертиза
Трошоци за транспорт
Трошоци за организирање на настани (изнајмување сала, опрема, освежување, итн.)
Трошоци за промоција (изработка и печатење на брошури, итн.)

Забелешка: Усогласување на предложениот буџет ќе претходи на фазата на потпишување на договор
со избраните предлог-проекти за доделување на грант.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОВИКОТ
Грантовата шема има вкупен фонд од 3.688.866 денари (60.000 евра). Максималниот износ за грант
спроведуван на локално ниво (една општина) изнесува 307.405 денари, а за грант спроведуван на
национално ниво (две или повеќе општини) изнесува 614.811 денари. Најмалку 8 проекти ќе бидат
поддржани преку грантовата шема (4 на локално ниво и 4 на национално ниво). Предлог проектите
треба да бидат со максимално времетраење од 6 месеци и да се имплементираат во периодот од јануари
– јули 2018 година. Временската рамка на целосниот проектен циклус е предвидена на следниот начин:




декември 2017: потпишување на договори и регистрација на проектите во Секретаријат за
Европски Прашања
јануари – јули 2018: имплементација на проектните активности
август 2018: поднесување на финален наративен и финансиски извештај

Предлог-проектите што предвидуваат временска рамка што не се совпаѓа со наведениот период на
имплементација нема да бидат прифатени.
Право на учество на повикот како апликанти имаат граѓански организации кои:










Се регистрирани во Централен Регистар како здруженија или форми на нивно здружување
согласно Законот за здруженија и фондации
Се основани најмалку 1 (една) година од датумот на објавување на овој повик
Имаат соодветен организациски и финансиски капацитет
Се одговорни за подготовка и менаџирање на проектната активност
Апликантот може да учествува самостојно или во партнерство со една или повеќе организации
Апликантот има право да учествува само со еден предлог проект
Апликантот не смее да биде партнер во друг предлог проект
Апликантот може да добие само еден грант од повикот
Апликантот нема право да учествува доколку има добиено проект финансиран од ИПА
програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015

5. ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА
Апликантите треба да достават:
 Пополнет Образец за пријавување (Прилог 1) и доставен во пдф формат со печат и потпис од
страна на одговорното лице на апликантот
 Пополнет Предлог-буџет на проектот во ексел форма (Прилог 2)
 Тековна состојба од Централен регистар, не постара од 6 месеци
 Кратка биографија на предложениот проектен менаџер (најмногу 2 страници)
Објаснувања за пополнување се дадени во самите обрасци. За дополнителни информации во врска со
истите, обратете се на: Фондација за Претприемачки сервис за млади, info@yes.org.mk, 02/3103-891.
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Апликациониот пакет се доставува само по електронски пат на адресата: info@yes.org.mk
Рокот за доставување е 04.12.2017 година (понеделниик). Апликациите испратени после
предвидениот рок нема да бидат прифатени.

6. ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА
За заинтересираните кандидати, ќе биде организирана информативна сесија „Инфо ден“ за овој повик,
на 15-ти ноември, во хотел Бест Вестерн во Скопје, со почеток од 12.00 часот.
Пријавување за „Инфо ден“ е на следниот линк: www.goo.gl/Uc6m6j
По одржување на информативната сесија, ќе бидат објавени Q&A на веб страната www.yes-network.org

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА
Евалуацијата ќе се спроведе согласно следната методологија:
ДА
АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА (прва фаза)
Апликацијата е доставена во рамки на временскиот рок објавен во
Повикот (4-ти декември 2017 година)
Апликацијата е уредна и ги содржи сите прилози објавени во
повикот (Прилог 1 - Образец за пријавување, Прилог 2 – Буџет,
тековна состојба, кратка биографија)
Организациите ги исполнуваат формалните услови за учество во
повикот (основана e и регистрирана согласно Законот за
здруженија на граѓани и фондации најмалку една година пред
датумот на објавување на овој повик).
Доколку сите претходни одговори се ДА:
ЕВАЛУАЦИЈА НА ЦЕЛОСНАТА АПЛИКАЦИЈА (втора фаза)
Евалуација на образецот за пријавување и буџетот

ВКУПНО ДОДЕЛЕНИ
100 бода
20 бода

-

Предложениот проект обезбедува меѓусебна конзистентност.
Поврзаноста помеѓу целта, резултатите и предложените
активности е видлива и јасна.

-

Проблемот е успешно и прецизно поставен. Целта на проектот е
прецизно поставена и одговара на целите на проектот
“YESNetwork+”.

15 бода

-

Активностите се прецизно и успешно поставени и одговараат на
временската рамка (6 месеци).

20 бода

-

Предложената активност ќе има мерливи резултати

15 бода

-

Буџетот е реално поставен и одговара на предложените
активности. Почитувани се принципите на солидно финансиско
работење и дозволените категории на трошоци.

20 бода
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Организациите имаат соодветен организациски и финансиски
капацитет
ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТ (трета фаза)
Комисијата за избор има потреба од доставување дополнителни
информации од страна на апликантот.
Комисијата за избор по спроведената евалуација донесе одлука за
доделување грант и предлага склучување на договор.
-

10 бода
ДА

НЕ

Врз основа на спроведената постапка, Комисијата за избор ќе подготви листа на рангирани проекти,
вклучувајќи и резервна листа. Највисоко рангираните апликанти-потенцијални грантисти ќе бидат
повикани на поединечни состаноци за понатамошно дискутирање и усогласување на предложениот
проект и буџет. Конечната листа ќе биде објавена на веб страницата на Мрежата за поддршка на
младинско претприемништво www.yes-network.org .

8. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГРАНТОВИТЕ
Грантистите и спроведувачите на проектот “YESNetwork+” ‘ќе потпишат договор со кој се дефинираат
меѓусебните права и обврски, како и начинот на спроведување и исплата на одобрениот грант. Во текот
на спроведувањето на проектот, избраните граѓански организации се обврзуваат да достават квартален
наративен и финансиски извештај најдоцна петтиот ден по завршување на периодот за известување.
По завршување на проектите, во рок од 30 дена грантистите ќе достават и конечни наративни и
финансиски извештаи. За таа цел, на грантистите ќе им бидат доставени упатства и обрасци за
подготовка на наративниот и финансискиот извештај. Исплата на грантовите ќе се врши на следниот
начин:
 Прва рата – 50% од целосниот грант 15 дена по потпишување на договорите
 Втора рата – 30% по одобрување на кварталниот наративен и финансиски извештај
 Трета рата – 20% по одобрување на финалниот наративен и финансиски извештај
При исплатата на ратите од грантовите ќе се земе предвид и динамиката на спроведувањето на
проектните активности и буџетот. Во случај на неизвршување или јасна неадекватна имплементација
на активностите предвидени во проектната апликација, грантот ќе биде намален соодветно.
Дополнително, предвидено е следење на грантистите преку посети за мониторинг и менторски сесии.
Исто така предвидено е грантистите да учествуваат на 6 работилници за градење на нивните
капацитети во текот на имплементацијата на финансираните проекти. Учеството на работилниците ќе
биде од задолжителен карактер за сите грантисти.
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