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Предговор 

За да помогне во остварувањето на целта за одржлив економски развој и конкурентна 

европска економија базирана на знаење, Европската комисија создаде еден финансиски 

инструмент наречен Рамковна програма за конкурентност и иновации, the Competitiveness 

and Innovation Framework Programme (ЦИП), со цел да ги кофинансира проектите  кои 

што се стремат кон една иновативна, паметна, конкурентна и еколошка Европа.  

На својот пат кон пристапување во ЕУ Вашата земја се соочува со низа предизвици. Еден 

таков предизвик се однесува на потребата за стимуланс и поддршка во создавање на 

ефикасен систем за повлекување ЕУ фондови. Статусот на земја кандидатка за членство и 

неколкуте потпишани Меморандуми за разбирање со ЕУ им даваат на македонските 

институции, компании, НВО и други заинтересирани страни и субјекти можност да 

учествуваат во низа различни финансиски инструменти на ЕУ, а еден од нив е и ЦИП. 

Како резултат на македонските заложби како и подготвеноста на европските 

претставници од Делегацијата на Европската Унија во Скопје да ги поддржат 

националните власти во нивните напори за зголемување на степенот на користење  на 

ЦИП фондовите, се иницира проектот „Градење на локалните капацитети за подобро 

искористување на ЦИП фондовите‖. Еден од финалните производи на споменатиот проект 

е овој Прирачник којшто беше подготвен пред започнување на интерактивните 

работилници  „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖, кои ќе се 

имплементираат во мај и јуни 2011г. низ целата земја. 

Прирачникот е поделен на 2 дела. Првиот дел „Програма за конкурентност и иновации – 

основни факти‖ ги покрива најважните податоци и факти за програмата – нејзините цели, 

структура, времетраење, видови на финансиска поддршка и видови на проекти. Посебно 

внимание е посветено на презентацијата на сите три подпрограми - ЕИП, ИКТ-ПСП и 

ИЕЕП. 

Вториот дел е дизајниран како патоказ како треба да се подготви апликација за повик за 

доставување предлози во рамките на ЦИП. Започнува со идентификација на проектни 

идеи, а потоа чекор по чекор води до финалната фаза – преговори и потпишување. 

Прирачникот завршува со низа корисни сугестии и совети за подобрување на изгледите 

за успешно финансирање на предлози и апликации.  

Прирачникот служи како добар прв чекор во изворите на помош. Тој нема намера да ги 

замени другите слични извори на информации, туку да ги надополни. Авторите искрено 

се надеваат дека Прирачникот е практичен и едноставен за користење и дека ќе им стане 

постојана алатка во подготвување на проектни предлози на повеќето апликанти.  
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Поглавје 1: Преглед на ЦИП and нејзините подпрограми 

1.1 ЦИП – Основни информации 

Што е ЦИП? 

 ЦИП значи Рамковна програма за конкурентност и иновации (Competitiveness and 

Innovation Framework Programme – CIP) 

 ЦИП – Европска програма – обезбедува средства за поддршка и потстрек на 

европските претпријатија и претприемништвото 

 Фондовите во рамките на ЦИП можат да бидат ГРАНТОВИ и друга форма на 

индиректна финансиска (заеми, гаранции, почетен капитал) или не финансиска 

поддршка (бесплатни бизнис услуги). 

 

Што сака Европската комисија да постигне со  ЦИП фондовите? 

 Да ја поттикне конкурентноста на претпријатијата,  посебно малите и средни 

претпријатија (МСП) – да можат да се натпреваруваат со 

американската/јапонската економија  

 Да ги промовира и финансиски да ги поддржи сите форми на иновации, 

вклучително и еко-иновациите.  

 

Како е структурирана ЦИП? 

 ЦИП е поделена на 3 подпрограми  - секоја од нив со свои цели, правила за 

постапување и програми за работа: 

• ЕИП - Програма за претприемништво и иновации (Entrepre-

neurship and Innovation Programme - EIP) 

• ИКТ-ПСП – Програма за поддршка на политиката на 

информациско-комуникациска технологија (Information and 

Communication Technology Policy Support Programme – ICT-PSP) 

• ИЕЕП – Програма за интелигентна енергија - Европа (Intelligent 

Energy Europe Programme - IEEP). 

 

Кој може да аплицира за ЦИП фондови? 

 Широк спектар на организации (правни субјекти): МСП, НВО, јавни институции, 

истражувачки институции, организации коишто ги поддржуваат МСП, 

организации коишто поддржуваат иновации, национални, регионални и 

локални власти... 

 Имајте на ум: сите земји членки на ЕУ и некои трети земји коишто имаат 

потпишано договори со ЕК. 
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Во пракса тоа значи: 

 Бидете внимателни: критериумите за подобност за користење на фондовите се 

разликуваат од една до друга подпрограма 

 Силна конкуренција 

 

Уште колку долго ЦИП фондовите се на располагање? 

 Времетраење: 2007г. – 2013г. 

 Следни повици за доставување предлози – почеток на 2012г. (помеѓу февруари и 

јуни) и 2013 г. 

 

Колку средства се на располагање за периодот 2007г. – 2013г.? 

 ЦИП – вкупна алокација: 3.6 милијарди € 

 ЕИП – вкупна алокација: 2.17 милијарди € 

 ИКТ – ПСП – вкупна алокација: 730 милиони € 

 ИЕЕП – вкупна алокација: 730 милиони €. 

 

Каков вид на активности/проекти се подобни за ЦИП фондови? 

 

Опции Подобни 

за 

користење 

на ЦИП? 

Во кои делови во рамките на ЦИП? 

Индивидуални истражувања НЕ  

Применети и колаборативни 

истражувања од страна на 
повисоки образовни институции, 

истражувачки центри и 

претпријатија (вклучувајќи МСП) 

НЕ  

Подготвителни активности за 

истражувачки инфраструктурни 
проекти  

НЕ  

Надградување на вашите 

истражувачки капацитети 

НЕ  

Индустрија од големи размери – 

колаборативни истражувања 

НЕ  

Стипендии за истражување/ 

докторски студии во странство/ 

пракса во компании 

НЕ  

Трансфер на технологија, 
експлоатација и заштита (преку 

права на интелектуална 

ДА Вмрежување, пилот проекти и проекти за 
репликација на пазарот; 

ЦИП финансиски инструменти во рамките на 
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Опции Подобни 
за 

користење 

на ЦИП? 

Во кои делови во рамките на ЦИП? 

сопственост) ЕИП-> Фонд за високо-развојни и иновативни МСП 
(ГИФ); 

Директна поддршка е на располагање преку:  

ЕЕН (www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/about/branches/MK/Skopje),  

ИПР Helpdesk (www.ipr-helpdesk.org),  

ПроТон Европа (www.protoneurope.org) 

Не технолошки иновации/ совети 

за менаџирање на иновации 
(анализирање на иновативниот 

потенцијал и недостатоци на 

Вашата организација и 

дефинирање на стратегија за 
потребните технолошки, 

организациони и други промени) 

ДА Вмрежување, пилот проекти и проекти за 

репликација на пазарот помеѓу заинтересираните 
страни од јавниот и приватен сектор за размена на 

искуства и развој на нови приоди кон политиките и 

алатките за нетехнолошки иновации; најмногу во 

рамките на ЕИП и ИЕЕП; 

Исто така проверете ја иницијативата Europe Innova 

-> проектот IMP³rove (www.improve-innovation.eu) 

Комерцијализација/ пазарно 

ориентирани активности/ 
проширување на бизнис 

ДА ЦИП финансиски инструменти -> фонд за високо-

развојни и иновативни МСП (ГИФ); гарантен фонд за 
МСП (СМЕГ); пилот проекти и проекти за 

репликација на пазарот; 

Анализа на политики/ развој на 

стратегии (статистика, анкети, 

студии за развој на јавни 
политики) 

ДА Проекти за вмрежување помеѓу креаторите на 

политики за иновации и други заинтересирани 

страни за иновации со заедничко дефинирање на 
стратегии и правење на анализа на политики 

(најмногу во рамките на ЕИП, но исто така и во 

рамките на ИКТ-ПСП и ИЕЕП) 

Активности за вмрежување 

(вклучувајќи програмска 
координација помеѓу креаторите 

на политики и менаџерите на 

програми), координација помеѓу 
истражувачки програми, 

здруженија на претпријатија, 

истражувачки организации, 

рамена на добра пракса 

ДА Проекти за вмрежување на заинтересираните 

страни за иновации од јавниот и приватен сектор 
(вклучувајќи ги креаторите на политики, даватели на 

услуги за поддршка на бизниси, менаџери на 

кластери, организации за трансфер на технологии и 
истражување, финансиски сектор и здруженија на 

претпријатија) да споделат искуства и да развијат 

нови приоди кон политиките и алатките во сите 3 

ЦИП подпрограми – ЕИП, ИКТ-ПСП и ИЕЕП 

За тековните активности за вмрежување проверете: 

ПРО ИННО Европа - за креаторите на политики за 

иновации (www.pro-inno-europe.eu); Европа ИННОВА 
- за професионалци - иноватори (www.europe-

innova.org); 

Надградба/ подобрување на 

вештините на вашиот персонал 

или ангажирање на истражувачи/ 
иноватори за да можат да воведат 

иновативни технологии, методи 

или менаџмент  

НЕ  
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

Опции Подобни 
за 

користење 

на ЦИП? 

Во кои делови во рамките на ЦИП? 

Подобрување на еколошките 
перформанси, намалување на 

емисии од производство или 

производи, обновлива енергија, 

развој на производи на природна 
база, рециклирање 

ДА Еко-иновациите се хоризонтален приоритет во 
ЕИП; 

Вмрежување, пилот проекти и проекти за 

репликација на пазарот во областа на 

енергетската ефикасност и обновливи енергии во 
рамките на ИЕЕП; други економски сектори во 

делот на еко-иновации;  

Посебен буџет за активности поврзани со еко-
иновации е предвиден за МСП во рамките на ЕИП; 

Подобрување на користењето на 

информатичко-комуникациска 

технологија (ИКТ) во мојата 

организација/ развој на подобра 
дигитална содржина/ ИКТ услуги 

ДА ИКТ-ПСП: 

Пилот проекти и проекти за репликација на 

пазарот за тестирање, валидирање во реални 

услови на употребата на иновативни ИКТ решенија 
со кои ќе се одговори на социолошките и економски 

предизвици (особено во областите од јавен интерес 

како здравство, транспорт, e-Влада, вклучување, 
стареење, подобрување на квалитетот на живеење, 

обесправени групи, животна средина, енергетска 

ефикасност, сигурност и безбедност) 

Проекти за вмрежување 

(Извор на информации: составено од страна на Европската комисија: Практично упатство за 
можностите за ЕУ финансирање за истражување и иновации за 2009г. :22-30) 

 

Ви обраќаме внимание дека ова упатство се фокусира на Иницијативата за еко-

иновации во рамките на подпрограмата ЕИП (а не на целокупната подпрограма 

ЕИП – и покрај тоа што таа е претставена во ова поглавје) и ги покрива 

подпрограмите ИКТ-ПСП и ИЕЕП. Финансиските инструменти на ЦИП  (фондот ГИФ, 

фондот за заеми и гаранции СМЕГ) коишто ги таргетираат МСП во различни фази од 

нивниот развој и поддржуваат инвестиции во технолошки развој, иновации и еко-

иновации, трансфер на технологии и преку-гранично проширување на деловните 

активности,  имаат посебни постапки за аплицирање додека нивната имплементација 

зависи од постапките и правилата за финансирање на финансиските посредници и затоа 

тие не се дел од ова упатство. 

 

Кој вид на финансиска поддршка може да се добие во рамки на одделните подпрограми 

на ЦИП? 

 

Вид на поддршка Вид на имплеметирачки 

мерки 

ЦИП 

подпрограми 

Грант (неповратна државна помош 

и/или средства од ЕК, најчесто 

надополнети со кофинансирање од 

други извори) 

Повици за доставување 

предлози  

(Во фокусот на ова упатство) 

ЕИП  

ИКТ-ПСП 

ИЕЕП 

Заеми/гаранции/шпекулативен Финансиски инструменти – ЕИП 
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

капитал домашни финансиски 

посредници 

Договори за услуги  Постапки за набавки 

Повици за тендери 

најмногу ЕИП 

 

Кои видови на проекти може да се имплементираат во рамки на ЦИП повиците за 

предлози? 

 

Еко-иновации во рамките 

на ЕИП 

ИКТ-ПСП ИЕЕП 

Главен фокус на: 

Проекти за прва апликација 

и репликација на пазарот   

Проекти, вклучувајќи пилот 

и проекти за репликација на 

пазарот 

Тематски мрежи 

(Мрежи на најдобра пракса) 

Проекти за промоција и 

дисеминација 

Проекти за репликација на 

пазарот 

Извор на информации: Извадок од одлуката со бр. 1639/2006/EC за формирање на ЦИП 

Детален контролен список за тоа што ова би значело за вашата проектна идеја е вклучен 

како дел од чекор 1.  

Во Анекс 1 детално се наведени тековните отворени повици во рамките на ИКТ-ПСП и 

ИЕЕП како претстојните повици во рамките на ЕИП за 2011 г. со наслови, таргет групи, 

типови на проекти. 

1.2 ЕИП - Програма за претприемништво и иновации 

ЕИП - за што станува збор – за која намена се алоцирани средствата? 

 Пристап до финансии за МСП преку „Финансиските инструменти на ЦИП" 

коишто ги таргетираат МСП во различни фази од нивниот развој и поддржуваат 

инвестиции во технолошки развој, иновации и еко-иновации, трансфер на 

технологии и прекугранично проширување на деловните активности (види Анекс 

2 Финансиски инструменти на ЦИП) 

 Бизнис услуги: Европска мрежа на претпријатија – ЕЕН -  Центри за услуги 

поврзани со бизнис и иновации низ цела ЕУ и пошироко им нудат на 

претпријатијата широк спектар на квалитетни и бесплатни услуги за да им 

помогнат да станат поконкурентни 

 Проекти за пилот еко-иновации и репликација на пазарот за тестирање во 

вистински услови на иновативни производи, процеси и услуги кои што не се 

целосно пуштени на пазарот поради преостанатите ризици, а кои имаат за цел да 

се намали влијанието врз животната средина, да се спречи загадувањето или да 

се постигне поефикасно искористување на природните ресурси.   

 Поддршка за подобрување на политиките за иновации - поддржува 

транснационално вмрежување на разни чинители во процесот на иновативност и 

иновативни компании, вклучувајќи ги иницијативите за поставување на 

одредници и размена на најдобрите практики.  
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

 Поддршка за иновативност и поддршка во процесот на креирање на 

политика за МСП - аналитичка работа и активности за подигнување на свеста 

(т.е. конференции и студии) за одредени индустриски сектори, МСП или политики 

за иновативност. Овие активности се организираат со цел да се информираат и 

поддржат креаторите на политики како и да се предложат политики со кои што ќе  

се подобри соработката помеѓу земјите членки на ЕУ. 

 

На кого може да му користи ЕИП и како? 

 

Цели на ЕИП Главни корисници Видови на поддршка 

Пристап до 

финансии 

Приватен сектор – 

компании, МСП 

Заеми, гаранции, микро-кредити и 

шпекулативен капитал 

Европска мрежа 

на 

претпријатија 

(ЕЕН) 

Приватен сектор, 

истражувачки 

институции за МСП, 

заинтересирани 

страни од јавниот 

сектор, МСП и 

организации за 

иновативност  

Подобрени и високо квалитетни бесплатни 

услуги за нивните клиенти како што се: помош 

на МСП да најдат соодветни деловни партнери, 

давање информации за програмите на ЕУ, 

помош на МСП да најдат меѓународни партнери 

за истражување и развој и за другите програми 

на ЕУ, давање практични информации за 

законодавството на ЕУ и пазарните можности, 

вклучување на МСП во процесот на креирање на 

политика 

Еко-иновации Иновативни МСП, 

приватен сектор 

Грантови за поддржување на прва апликација 

и понатамошно навлегување на пазарот на 

најдобри еко-иновативни производи и услуги 

Заеми, гаранции за еко-ориентирани 

инвестиции преку финансиски инструменти 

Поддршка за 

иновативност и 

поддршка во 

процесот на 

креирање на 

политика за 

МСП  

Јавни и полу-јавни 

заинтересирани 

страни од јавниот и 

полу-јавниот сектор, 

организации што 

поддржуваат 

иновации, заедно со 

приватниот сектор 

Грантови за поддршка на иницијативи за 

иновации од страна на МСП и за поддршка во 

изнаоѓање и тестирање на нови форми на 

транснационална соработка со цел да се усвојат 

и создадат најдобри практики во политиката за 

иновативност  

 

Колку средства се на располагање од 2007г. до 2013 г.? 

 

EИП – вкупно 2,17 милијарди € 

Поделба на буџетот:   
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

 Финансиски инструменти 

 Европска мрежа на претпријатија (ЕЕН) 

 Проекти за еко-иновации: 

 Финансиски инструменти 

 Пилот и проекти за репликација на пазар 

 Мрежи 

1,1 милијарда € 

320 милиони € 

433 милиони € 

228 милиони € 

195 милиони € 

10 милиони € 

 

Колку средства се предвидени за главните повици за доставување предлози во 

2011г.? 

 

Области кои ќе се поддржат Предвидени повици 

Создавање на поволна средина за 

соработка на МСП  

Конкурентност и одржливост на европскиот туризам 

(4.5 милиони евра) 

Учество на МСП и занаетчиски претпријатија во 

европска стандардизација (2 милиони евра) 

Интелектуална сопственост достапна во ЕУ (€ 1.5 mil-

lion)  

Форми на иновации во 

претпријатијата 

Промоција и развој на кластери од светска класа во 

Европа (5 милиони евра)  

Анализа и промоција на иновации (2.4 милиони евра) 

Европски креативни индустрии (7.5 милиони евра) 

Еко-иновации Проекти за прва апликација и репликација на пазарот   

(36 милиони евра) 

Одржлива индустрија: шема за ниска емисија на 

јаглерод (СИЛК) (3 милиони евра) 

Еколошка технологија на ЕУ (1 милион евра) 

Пред-програма за верификација (ЕТВ)  

Извор на информации: План за работа за Програмата за претприемништво и иновации  за 2011г. 

 

Каде можам да најдам ажурирани информации за ЕИП, вклучувајќи ја Иницијативата за 

еко-иновации? 

Веб страна: http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm  

Веб стана за еко-иновации: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm 

1.3 ИКТ–ПСП – Програма за поддршка на политиката на 
информациско-комуникациска технологија 

 

Што сака да постигне ИКТ–ПСП? 
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

 Реализација на европските политики – особено Дигиталната агенда за Европа  

 Акцент е ставен на областите од јавен интерес со оглед на нивната тежина во 

европската економија и единствените решенија со кои ИКТ  може да одговори 

на социолошките предизвици кои се пред нас како здравство и стареење, 

вклучување, енергетска ефикасност, одржлива мобилност, зачувување на 

културата и  учењето како и ефикасна јавна администрација  

 Да го забрза бавното навлегување на ИКТ иновации во јавниот сектор 

 

Кои главни теми се поддржани од ИКТ–ПСП? 

Програмата поддржува пилот мерки и активности за вмрежување во областите кои 

произлегоа од резултатите од претходните повици за предлози во рамките на ИКТ–ПСП. 

За 2011г. областите се следните (види Контролен список 2 и Анекс 1):  

 ИКТ зa економија со ниска емисија на јаглерод и паметна мобилност 

 ИКТ за здравство, стареење и вклучување 

 ИКТ за подобрени јавни услуги 

 Дигитална содржина 

 Отворена иновативност во паметни градови 

 

Кои се главните инструменти (шеми за финансирање) кои што ги поддржуваат горе 

споменатите активности? 

 Пилот (тип A) – надградба на иницијативи во земјите што се подобни за оваа 

програма – фокусирајќи се на развој на интероперабилност на услуги базирани  

на ИКТ низ цела ЕУ 

 Пилот (тип B) – стимулира навлегување на иновативни услуги и производи 

базирани на ИКТ 

 Тематско вмрежување (TН) – обезбедува форум за размена на искуства и 

градење на консензус помеѓу заинтересираните страни 

 Мрежа на најдобра пракса (БПН) – исклучиво за темата "дигитална содржина", 

да поддржи размена на добри практики на ова поле. 

 

Кој вид на активности се поддржуваат? 

 ИКТ–ПСП поддржува проекти за вмрежување, промоција, дисеминација, размена 

на искуства 

Запомнете: ИКТ–ПСП не поддржува ИСТРАЖУВАЧКИ проекти. 

 

 

Колку средства се на располагање за повиците за предлози во 2011 г.? 

 

ИКТ–ПСП – вкупно 115.5 милиони € 
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Поделба на буџетот:  

 ИКТ за економија со ниска емисија на 

јаглерод и паметна мобилност 

 Дигитална содржина 

 ИКТ за здравство, стареење и  вклучување 

 ИКТ за подобрени јавни услуги 

 Отворена иновативност во паметни градови 

 

24 милиони € 

 

38 милиони € 

18 милиони € 

21.5 милиони € 

14 милиони е€ 

 

Каде можам да најдам ажурирани информации за ИКТ–ПСП? 

Веб страна: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm  

 

1.4 ИЕЕП – Програма за интелигентна енергија - Европа 

Што сака ИЕЕП да постигне? 

 Да ја поттикне енергетската ефикасност и рационалното користење на 

енергетските ресурси 

 Да промовира нови и обновливи извори на енергија и да ја поддржи нивната 

диверзификација 

 Да ја промовира енергетската ефикасност и користењето на нови и 

обновливи извори на енергија во транспортот како што се биогоривата.  

 

Што значи „Интелигентна енергија”; кои полиња се покриени? 

 Енергетска ефикасност и рационално користење на ресурси САВЕ (SAVE) 

 Нови и обновливи извори на енергија АЛТЕНЕР (ALTENER) 

 Енергија во транспорт СТЕЕР (STEER) 

 Интегрирани иницијативи (комбинација на активности од САВЕ, АЛТЕНЕР и СТЕЕР) 

 

Што треба да се подразбере под САВЕ?  

 Поддршка за подобрување на енергетската ефикасност и рационално користење 

на енергија, особено во градежниот сектор и индустријата  

 Поддршка за подготовка на правни мерки и нивна примена 
 

Што треба да се подразбере под АЛТЕНЕР?  

 Промовирање на нови и обновливи извори на енергија за централизирано и 

децентрализирано производство на струја, топлина и ладење, и воедно 

поддршка на диверзификација на изворите на енергија 

 Интегрирање на нови и обновливи извори на енергија во локална животна 

средина и во енергетските системи 
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

 Поддршка за подготовка на правни мерки и нивна примена 

 

Што треба да се подразбере под СТЕЕР?  

 Поддршка на иницијативи кои што се однесуваат на сите енергетски аспекти на 

транспортот и на диверзификација на горива 

 Промовирање на обновливи горива и енергетска ефикасност во транспортот  

 Поддршка за подготовка на правни мерки и нивна примена 

 

Што треба да се подразбере под Интегрирани иницијативи? 

 

 Интегрираните иницијативи се комбинација на активности од САВЕ, АЛТЕНЕР и 

СТЕЕР, како што се:  

 Енергетско раководење на локално ниво (интегрирање на политики за 

одржлива енергија во делувањето на јавните власти и олеснување на 

соработката помеѓу енергетските чинители – како што е развој и 

имплементација на СЕАП) 

 Енергетска ефикасност и обновлива енергија во објекти (речиси да нема 

енергетски ефикасни објекти) 

 Иницијатива за обучување и квалификување на работната сила во 

градежништвото – подготовка на патоказ. 

 

Кои проекти може да се финансираат во рамките на САВЕ, СТЕЕР, АЛТЕНЕР и 

Интегрирани иницијативи? 

 

Мерки/ проекти Опис  

Проекти за 

промоција и 

дисеминација 

 

 Стратешки студии врз основа на заедничка анализа и редовно 

следење на пазарните  и енергетските трендови со цел 

подготовка на идните законски мерки или ревизија на постојното 

законодавство 

 Создавање, проширување или реорганизација на 

структурите и инструментите за одржлив енергетски 

развој; создавање на адекватни  финансиски продукти и 

пазарни инструменти 

 Промоција на одржливи енергетски системи и опрема, 

кампањи за подигнување на свеста и создавање на 

институционални капацитети 

 Развој на структури за информирање, едукација и обука, 

искористување на резултати, промоција и дисеминација на  

знаења и искуства и на најдобрите практики вклучувајќи 

ги сите потрошувачи, дисеминација на резултатите од мерките 

и проектите и соработка со земјите членки на ЕУ преку 

оперативни мрежи 
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

 Следење на имплементацијата на законските мерки на ЕУ и 

мерките за поддршка и нивното влијание  

 

Проекти за 

репликација на 

пазарот 

 Поддржани во рамките на инструментите ЕЛЕНА за мали, средни 

и големи инвестициски програми со услуги за развој на проекти и 

заеми  

 Проекти кои се однесуваат на репликација на пазарот на 

иновативни техники, процеси, производи или практики од 

значење за Заедницата, кои што се веќе технички 

демонстрирани и забележале успех, со цел да се промовира 

пошироко користење на такви техники, процеси, производи или 

практики во рамки на земјите учеснички и да се олесни нивното 

навлегување на пазарот 

 

Кој вид на проекти не можат да се финансираат во рамките на ИЕЕП? 

 

Во рамките на ИЕЕП не може да се финансираат инвестиции за хардвер, проекти за 

демонстрација како и проекти за техничко истражување и развој.  

 

Дали има некои посебни и помалку познати инструменти во рамките на ЕИПП? 

 

Да, тоа се инструментите ЕЛЕНА (ЕLENA - European Local ENergy Assistance Facility). 

ЕЛЕНА е Европски инструмент за локална енергетска поддршка. На располагање се три 

инструменти: ЕИБ-ЕЛЕНА (EIB-ELENA), КфВ-ЕЛЕНА (KfW-ELENA) и ЦЕБ – ЕЛЕНА (CEB-

ELENA). 

 

1. Инструмент ЕИБ-ЕЛЕНА  

Што е ЕИБ-

ЕЛЕНА? 
 Покрива дел од трошоците за техничка помош којашто е потребна за 

да се подготви, имплементира и финансира инвестициска програма, 

како што се физибилити студии и студии за пазарот, структурирање 

на програми, бизнис планови, енергетски ревизии, подготовка за 

тендерска постапка – накратко, сè што е потребно за проектите на 

градовите и регионите за одржлива енергија да бидат подготвени за 

финансирање од страна на Европската инвестициона банка (ЕИБ).  

 Грант за „Услуги за развој на проект” – техничка помош за 

подготовка, имплементација и финансирање на подобните 

инвестициски програми 

 Заснована на принципот „прв дојден – прв услужен”  

 За големи инвестициски проекти – со вредност од 50 милиони 

евра и повеќе (очекуван фактор на задолженост – однос помеѓу 

вкупните трошоци за инвестиција во проектот и вкупните трошоци 

за  услуги за развој на проектот што ги покрива ЕИБ-ЕЛЕНА; 

минималниот фактор на задолженост е 20) 

Кои  Јавни и приватни објекти, вклучувајќи социјално домување и 
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

инвестициски 

програми се 

подобни за 

финансирање 

во рамките на 

ЕИБ-ЕЛЕНА? 

 

улично и сообраќајно осветлување, со цел зголемување на 

енергетската ефикасност  

 Урбан превоз со цел зголемување на енергетската ефикасност и 

поддршка во интегрирање на обновливи извори на енергија 

 Локална инфраструктура вклучувајќи паметни мрежи, 

инфраструктура за енергетска ефикасност базирана на ИКТ, 

енергетски ефикасна урбана опрема, интер-модални транспортни 

системи и инфраструктура за дополнување гориво за возила кои 

користат алтернативни горива 

Кои области не 

се подобни за 

финансирање 

во рамките на 

ЕИБ-ЕЛЕНА? 

 

 Самостојни системи за обновлива енергија кои што не се 

интегрирани во објекти, како на пр. фарми на ветерници, 

самостојни фотоволтаични панели, концентрирана соларна 

енергија, хидро енергија и геотермално производство на струја 

 Транспортна инфраструктура за големи релации 

 Индустриски објекти и намалување на емисиите на стакленички 

гасови како резултат на делокализација на индустријата 

Кој може да 

аплицира за ЕИБ-

ЕЛЕНА? 

 Локални или регионални власти и други јавни тела 

Веб страна http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm 

Контакт elena@eib.org 

(Извор на информации: Работна програма за ИЕЕП за 2011 г.: 36-40; 72-73) 

 

2. Инструмент КфВ - ЕЛЕНА  

Што е КфВ-

ЕЛЕНА? 

Пилот инструмент за глобален заем за енергетска ефикасност, 

услуги за развој на проекти и карбон кредитирање со цел 

мобилизирање на инвестиции за општините 

 Иницирана за прв пат во Програмата за работа за 2011 г. – нова 

facility 

 Имплементирана од германската кредитна банка за обнова КфВ ( 

KfW- Kreditanstalt Für Wiederaufbau) 

 Во помала или поголема мерка ги следи истата логика и принципи 

на ЕЛЕНА 

 За инвестициски проекти  - со вредност од 50 милиони евра и повеќе 

 Обезбедува глобални заеми со „Услуги за развој на проекти‖ – 

техничка помош за подготовка, имплементација и финансирање на 

инвестициски проекти кои што се подобни за финансирање  

 Поддржува програми за заштита на климата во градовите и 

општините во ЕУ засновани на „карбон кредит‖  

Кои 

инвестициски 

програми се 

 Јавни и приватни објекти, вклучувајќи социјално домување и 

улично и сообраќајно осветлување, со цел зголемување на 

енергетската ефикасност  
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

подобни за 

финансирање 

во рамките на 

КфВ-ЕЛЕНА? 

 

 Интегрирање на обновливи извори на енергија (ОИЕ) во 

градежништвото — како што се соларните фотоволтаични панели 

(ПВ), соларните термални колектори и биомаса 

 Инвестиции во реновирање, проширување или нови мрежи за 

централно греење/ладење, вклучувајќи било која мрежа заснована 

на комбинирана топлина и електрична енергија (ЦХП); 

децентрализирани ЦХП системи (на ниво на објект или реон) 

 Урбан превоз со цел зголемување на енергетската ефикасност и 

поддршка во интегрирање на обновливи извори на енергија, на пр. 

чисти и енергетски ефикасни превозни средства, трамваи, 

тролејбуси, подземни железници и возови; инвестиции за 

подобрување  на јавниот превоз и за неговата подобра поврзаност 

со приватниот превоз 

 Инвестиции во солуции за чист и енергетски ефикасен товарен 

превоз во урбаните подрачја  

 Локална инфраструктура вклучувајќи паметни мрежи, 

инфраструктура за енергетска ефикасност базирана на ИКТ, 

енергетски ефикасна урбана опрема, интер-модални транспортни 

системи и инфраструктура за дополнување гориво за возила кои 

користат алтернативни горива 

 Општински проекти „отпад за енергија‖ вклучувајќи генерирање на 

биогас за производство на топлина со мал обем 

 Општински програми за енергетски ефикасна опрема и уреди во 

МСП и домаќинствата 

 Мулти-технолошки приоди кои што ги комбинираат гореспоменатите 

активности со сеопфатен приод на ниво на град или регион  

Кои области не 

се подобни за 

финансирање 

во рамките на 

КфВ-ЕЛЕНА? 

 

 

 Самостојни системи за обновлива енергија кои што не се 

интегрирани во објекти, како на пр. фарми на ветерници, 

самостојни фотоволтаични панели, концентрирана соларна 

енергија, хидро енергија и геотермално производство на струја 

 Транспортна инфраструктура за големи релации 

 Индустриски објекти и намалување на емисиите на стакленички 

гасови како резултат на делокализација на индустријата 

Кој може да 

аплицира за 

КфВ-ЕЛЕНА? 

 Главни целни групи: градови, општини, региони; локални и 

регионални енергетски чинители (на пр. агенции за енергетика или 

креатори на проекти од јавниот сектор), домашни банки и 

здруженија за домување, локални МСП 

Веб страна http://www.kfw.de 

Контакт Канцеларија на КфВ во Скопје,  
Dr. Jürgen Welschof, Директор, e-mail: Juergen.Welschof@kfw.de  

Првиот контакт може да се направи преку:  

Наташа Радовановиќ, Координатор на проект - Канцеларија на КфВ во 
Скопје,   

e-mail: natascha.radovanovic@kfw.de, тел. +389 2 3109 241 

Енергетски проекти во Македонија:  
Dr. Wilderich Hoerr, Проектен менаџер, KfW Frankfurt,  
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Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

e-mail: Wilderich.Hoerr@kfw.de 

(Извор на информации: Програма за работа за ИЕЕП за 2011 г.: 41-46; 73-76) 

3. Инструмент ЦЕБ-ЕЛЕНА  

Што е ЦЕБ-

ЕЛЕНА? 

Услуги за развој на проекти за социјално домување со Банката за 

развој на Советот на Европа (ЦЕБ) 

 Основана во 2011 г. – нов инструмент 

 Имплементирана од страна на ЦЕБ 

 Во помала или поголема мерка ги следи истата логика и принципи 

на ЕЛЕНА 

 Поддржува „Услуги за развој на проекти‖ – техничка помош за 

подготовка, имплементација и финансирање на инвестициски 

проекти кои што се подобни за финансирање  

 Акцент е ставен на социјални инвестициски проекти со вредност до 

50 милиони евра 

Кои 

инвестициски 

програми се 

подобни за 

финансирање 

во рамките на 

ЦЕБ-ЕЛЕНА? 

a) Мерки кои што се подобни за финансирање: 

 Зголемување на енергетска ефикасност (реновирање на објекти со 

цел значително намалување на потрошувачката на енергија за 

греење и електрично осветлување — како што се термичка 

изолација, ефикасна климатизација и вентилација, ефикасно 

осветлување);  

 Интегрирање на обновливи извори на енергија (ОИЕ) — како што се 

соларните фотоволтаични панели (PV), соларните термални 

колектори и биомаса; 

 Инвестиции во реновирање, проширување или нови мрежи за 

централно греење/ладење, вклучувајќи било која мрежа заснована 

на комбинирана топлина и електрична енергија (ЦХП); 

децентрализирани ЦХП системи (на ниво на објект или реон) 

b) Видови на градби кои што се подобни за финансирање:  

 Домување за луѓе со ниски примања, во согласност со критериумите 

за социјално домување воколку истите се дефинирани во 

националното законодавство 

 Центри за згрижување, времено или постојано социјално домување 

за бегалци, мигранти и раселени лица 

 Здравствена инфраструктура: јавни и приватни болници, јавни или 

приватни установи за медицински услуги, домови за грижа за стари 

лица и центри за социјална грижа 

 Инфраструктура за образование и стручна обука: училишни и 

универзитетски центри, вклучувајќи спортска опрема, и 

универзитетски домови; домување на средношколци и студенти, 

центри за стручна обука, јавни или приватни истражувачки и 

развојни центри. Приватните установи мора да бидат признаени од 

државата (дипломите треба да бидат признаени на државно ниво за 

да се подобни за добивање на стипендии од страна на државата) 

 Инфраструктура за административни и судски јавни услуги: објекти 
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наменети за државна, регионална или локална власт, или за 

технички служби/агенции за кои што овие тела имаат заеднички 

интерес и други сродни инфраструктурни објекти. Ова може да биде 

случај со на пр. казнени институции, противпожарни/полициски 

станици, центри за обука или објекти поврзани со 

општинската/локална/регионална администрација.  

Кои области не 

се подобни за 

финансирање 

во рамките на 

ЦЕБ-ЕЛЕНА?  

 Самостојни системи за обновлива енергија кои што не се 

интегрирани во објекти, како на пр. фарми на ветерници, 

самостојни фотоволтаични панели, концентрирана соларна 

енергија, хидро енергија и геотермално производство на струја 

 Транспортна инфраструктура за големи релации 

 Индустриски објекти и намалување на емисиите на стакленички 

гасови како резултат на делокализација на индустријата 

Кој може да 

аплицира за  

ЦЕБ-ЕЛЕНА? 

 Локални и регионални власти и други јавни тела, или групации на 

вакви тела, како и други јавни тела кои им даваат помош на овие 

тела 

 Финансиските институции кои што учествуваат (ПФИ) (Participating 

Financial Institutions - PFI). ПФИ се банки кои, во договор со ЦЕБ, ќе 

им даваат заеми на крајните корисници.  

Веб страна http://www.coebank.org/ 

Контакт / 

(Извор на информации: Програма за работа за ИЕЕП за 2011 г.: 47-52; 76-78) 

 

Каде може да се најдат дополнителни информации за ИЕЕП? 

 

Веб страна: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

1.5 Преглед на постапката за аплицирање 

Првиот дел на овој прирачник се фокусираше на презентација на ЦИП и нејзините 

подпрограми. Сега преминуваме на вториот дел кој појаснува како да се аплицира за 

фондови во рамките на ЦИП. Со цел да Ви ја покажеме „црвената нишка” на 

постапката за аплицирање, во шемата подолу ја прикажавме постапката за подготовка 

и аплицирање.  Во следните поглавја како и за време на обуките ќе ја проследиме 

постапката чекор по чекор.  Во дел од овие чекори ќе користиме контролни списоци, 

обрасци и предлози за групна работа кои што ќе Ви помогнат да го примените знаењето 

во Вашите сопствени проектни идеи. 
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Преглед на целокупната постапка за аплицирање (дијаграм на тек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор за 
партнерство 

Опис на 
работен пакет 

Почеток 

проектн
а идеја? 

не 

направете       
brainstorming 

Проблем, 

потреба? 

не 

да 
да 

Чекор 1: Дефинирање на проектна идеја, проблем, 

потреба 

Чекор 2: Наоѓање на релевантните отворени ЦИП 

повици за поднесување предлози 

подобна 
идеја? 

не 

да 

со (без) 

партнери? 

не 

да 

Чекор 3: Барање партнери, формирање конзорциум 

Чекор 4: Дефинирање цели - аутпути – резултати 
 - (влијание) 

Нацрт идеја 

Чекор 5: Како да се постапи – методологија? 

Чекор 6: Дефинирање на работни пакети 

План за 
работа 

Листа на 

испорачани 
услуги/добра 

Чекор 7: Пресметување на буџетот Финансиски 

табели  

 

Чекор 8: Како да се поднесе предлог преку ЕПСС? 

Предлог 

Чекор 9: Како се оценува и селектира предлогот? 

Чекор 10: Постапка за преговори, потпишување на 
договор 

Договор 

Имплементација 
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Поглавје 2: Идеја и партнерство 

Чекор 1: Дефинирање на идеја, проблем или потреба 

 

Чекор 1: Дефинирање на проектна идеја, проблем, потреба? 

Вашиот прв чекот ќе биде да видите дали имате проектна идеја и како таа може да 

изгледа. Вашата проектна идеја треба да е ориентирана кон некоја потреба. Што значи 

тоа? Идејата треба да се однесува на реален  проблем или потреба кои што  

целните групи во Македонија ги имаат почувствувано или на можност којашто се 

уште не е истражена, на пр.  

 Дали согледувате некој проблем поврзан со енергетска ефикасност?  

 Кој е главниот проблем со којшто се соочува Вашата организација а кој исто така 

може да биде релевантен за други партнери?  

 Дали мислите дека ИКТ може да допринесе во развој на решенија за јавните услуги во 

општините?  

 Што имаат развиено понапредните организации од другите земји што може да Ви 

користи Вам и на Вашите партнери преку размена на искуства и соработка со вакви 

организации? 

Brainstorming со неколку лица може да помогне да се развие идеја. 

 

Контролен список бр. 1 – групна работа: Идентификување на идеја, проблем или 

потреба 

Прашање (П):   Дали имам проектна идеја или дали согледувам некој проблем или      

потреба поврзани со ЦИП темите? 

Ве молиме разменете идеи за „што, зошто, како и колку време ― и искажете го 

со неколку клучни зборови на табла (10 минути). 

 Што е Вашата идеја, солуција: 

 

 Зошто е потребна? Опишете го проблемот, потребата и можностите: 

 

 Како би го направиле тоа, кои активности се потребни: 

 

 Колку време мислите дека би траел проектот: 

 

 

Во втората серија последователни работилници, ќе работиме поинтензивно на ова 

прашање и ќе ја провериме идејата користејќи ги контролните списоци дадени во 

Анексите 4 и 5. Каде и да заглавите, ќе Ви помогнеме. 
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Чекор 2:  Пронаоѓање на релевантните отворени 

повици за доставување предлози во рамките 
на ЦИП 

Чекор 2: Наоѓање на релевантните отворени повици за доставување 

предлози во рамките на ЦИП 

 

П: Прашањето со кое сега се соочувате е каде да барате информации за 
финансирање во рамките на ЦИП? 

Со првиот чекор ја идентификувавте Вашата идеја и сега би сакале да најдете некој 

којшто е во можност да Ви даде средства за нејзина реализација. 

Траба да барате на: 

 Веб страни на ЦИП подпрограмите: наједноставен и најкраток начин 

 Бидете внимателни: веб станите имаат обичај често да се менуваат (направете 

список на веб страни/ линкови и редовно проверувајте ги) 

 Веб страни: добро структурирани, со многу информации: за програмите, како да 

се земе учество, водење на проекти... 

 Секоја подпрограма – сопствена веб страна со сопствена структура 

 Идентификувајте го вистинскиот повик за Вашата идеја – Вашата идеја треба да 

се вклопи во целите на подпрограмата и нејзината филозофија – прочитајте ги 

внимателно документите кои што се однесуваат на подпрограмата. 

 

Веб страни на ЦИП подпрограмите 

ЕИП – Еко иновации: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm  

Повици за поднесување предлози во рамките на ЕИП-Еко иновации: проверете штом ќе се 

отворат повиците 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2011/european-info-day-2011_en.htm 

ИКТ-ПСП: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

Повици за поднесување предлози во рамките на ИКТ-ПСП: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11 

/index_en.htm 

ИЕЕП: http://ec.europa.eu/energy/intelligent 

Повици за поднесување предлози во рамките на ИЕЕП:  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
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Чекор 3:  Барање партнери, формирање конзорциум 

Чекор 3: Барање партнери, формирање конзорциум 

Добро напредувате. Го најдовте релевантниот ЦИП повик за доставување предлози и сега 

доаѓате во фаза кога треба да изградите партнерство. Во овој чекор треба да си ги 

поставите следните прашања:  

 

П: Дали можам да го направам проектот сам/сама или со партнери? 

 Програмите на ЕУ ги поттикнуваат меѓународните партнерства речиси 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО (има неколку исклучоци како ЕИП – Еко-иновации 2010, ИЕЕП 

– Повик за поднесување предлози во 2011 г. – Иницијатива за обучување и 

квалификување на работната сила во градежништвото) 

 Меѓународните партнери му даваат на проектот додадена вредност од ЕУ 

(критериум за доделување на договор)  

 Одберете сигурни партнери (со референци и докажано искуство во 

имплементација на проекти) и партнери на кои што им верувате 

 Формирајте/изградете балансирано партнерство (во поглед на земјите од каде 

доаѓаат партнерите – „стари‖, „нови‖ земји членки на ЕУ; во поглед на 

комплементарност на дејностите: бизнис сектор, јавно тело, организација за 

поддршка, академија, итн.). 

 

П: Како да најдам партнери за ЦИП проектите и кој би можел да ми 

помогне во тоа? 

 Моите деловни партнери 

 Членките на Европската мрежа на претпријатија (видете ја листата на четирите 

локални партнери на ЕЕН во Анекс 6) 

 Базата на податоци на ЦИП веб страни  

 Националните лица за контакт 

 Потенцијалните деловни партнери 

 Организациите за поддршка на МСП, како комори, бизнис инкубатори, 

технолошки паркови, асоцијации, регионални центри за развој, итн.  

 Пребарувајте на веб страните на ЦИП подпрограмите (поранешни и сегашни 

партнери). 

Проектна база на податоци на веб страни 

ЕИП – Еко-иновации: http://ieea.erba.hu/eco/page/Page.jsp 

ИКТ-ПСП: 

http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/index.cfm?menu=secondary&prog_id=IPSP 

ИЕЕП: База на податоци за проекти: 
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http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp 

Во Анекс 19 има листа на селектирани проекти и студии на случај од ЕИП, ИКТ-ПСП и 

ИЕЕП каде што може да видите од какви партнери се формирани нивните конзорциуми.  

  

П: Која улога треба да ја имам: главен партнер или партнер? 

 Започнете како партнер за на почеток да се здобиете со искуство (има многу 

административна работа, координација, се бара продлабочено познавање на 

програмските правила за постапување кои што се разликуваат од програма до 

програма) 

 Да бидете партнер не значи дека ќе имате подредена улога – партнерството треба 

да се заснова на еднаков третман  

 Главен партнер - „духовен водич‖  на проектот, „моторот‖ на проектот 

 Да се биде главен партнер значи да се понесе одговорност за партнерството 

спрема Договорниот орган 

 Формализација на партнерство – договор за партнерство – распределба на 

задачите и задолженијата – многу јасно и прецизно од самиот почеток.  

 

П: Дали имам оригинална и нова идеја? Што прават другите конзорциуми? 

 Проверете ги веќе одобрените проекти – во базата на податоци на веб страни, 

промотивните брошури, публикациите, итн. 

 Проверете ги писмата за пројавување интерес/ барањата за заеднички ЕУ проекти 

кај партнерите на ЕЕН 

 ЕУ никогаш на кофинансира проекти кои што се во тек, туку само проекти кои ќе 

започнат по потпишување на договорот за кофинансирање. 

 

П: Дали има можност Договорниот орган (ДО) да ми даде мислење за мојата 

проектна идеја – да ми каже дали мојата идеја ги задоволува критериумите и 

целите на повикот за доставување предлози пред да ја поднесам целокупната 

апликација? 

 Да, постои така наречена „помош за  пред/нацрт предлог‖ (ППА) или контрола на 

нацрт предлог  

 ЕИП – Еко иновации и ИКТ-ПСП обезбедуваат ППА  

 ППА - за да добиете повратна информација за Вашиот нацрт предлог испратете го 

навреме, проверете го крајниот рок којшто истекува неколку дена пред 

официјалното затварање на повикот, испратете го на лицата/одделенијата 

назначени за таа работа 

 Инкорпорирајте ги коментарите добиени од ППА во Вашиот нацрт предлог за да го 

подобрите и да го направите поконкурентен 

 Ова е многу корисна помош којашто треба да се користи што е можно повеќе – НЕ 

ја пропуштајте оваа помош – таа е многу значајна и покажува како Договорниот 

орган ги толкува целите на повикот за доставување предлози. 
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Контролен список бр. 2 – групна работа: градење на партнерство 

П:  Ве молиме размислете групно за следните прашања и напишете ги Вашите одговори 

на таблата; Ве молиме користете ја табелата подолу како урнек (15 мин.).  

1) Во вашата група Ве молиме да размислите за Вашите потенцијални меѓународни и 

домашни партнери.  Дискутирајте за тоа кој (профил на институција) би сакале да го 

поканите да Ви биде партнер и зошто (принцип на комплементарност). Треба да го земете 

во предвид и да го дефинирате следното: 

 Број на партнери 

 Нивна улога (партнер, главен партнер)  

 Поле на експертиза на партнерите (како на пр.: ИКТ – развој на софтверски апликации, 

РЕС, основни истражувања на зелени технологии...) и сектор којшто го претставуваат 

(МСП, организации за поддршка на МСП, истражувачка организација, јавна власт, 

локална власт, град, општина...) 

 Нивниот придонес во проектот: краток опис на тоа каков инпут ќе имаат во проектот 

(искуство, знаење, експертиза, одлична дисеминација...) 

 Искуство во работа со ЕУ: да/не 

 

Партнер 

(П)/ 

Главен 

партнер 

(ГП) 

Име на 

институција 
Земја 

Сектор на 
којшто му 

припаѓаат 

Придонес во проектот- 

поле на експертиза 

Искуство со 

ЕУ 

ГП      

П1      

П2      

П3      

 

2) Ве молиме размислете за приодот, т.е. како ќе ги остварите првите контакти и како ќе 

ги поканите да формирате партнерство. 
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Поглавје 3: Од нацрт до предлог 

Чекор 4:  Дефинирање на цели–аутпути-резултати 

Сега откако ги најдовте партнерите, заедно со нив треба да ја елаборирате проектната 

идеја. Поставете си ги следните прашања:  

 Што сакаме да постигнеме со нашиот проект? 

 Кој проблем сакаме да го решиме или подобриме? 

 Која можност сакаме да ја истражиме? 

 Дали може нешто да промениме на подобро? 

 

П: Како да ги дефинираме целите? 

 Цел е она што вашиот проект се стреми да го постигне или да допринесе во негово 

остварување. Она што е важно е да постои јасно видлива врска помеѓу целите 

на Вашиот проект и приоритетите на повикот за доставување предлози во рамките 

на конкретната подпрограма. 

 Треба да постои логичка врска помеѓу Вашите проектни цели и активности. Треба 

да има така наречена „црвена нишка‖. 

 Ќе Ви биде корисно внимателно да го прочитате текстот на повикот за 

доставување предлози и другите документи  кои што се таму назначени. Тоа ќе Ви 

даде идеја во која насока може да се движат целите на Вашиот проект и ќе Ви 

помогне да се осигурите дека Вашите цели се сообразни со релевантните 

политики и стратегии на ЕУ.  

 „Водичот за подносители на предлози‖ ќе Ви помогне да ги дефинирате целите со 

помош на клучните прашања на кои треба да одговорите и преку примерите како 

треба да се презентираат целите. 

 Целите треба да бидат фокусирани и остварливи и бројот на целите треба да 

биде мал (на пр. 3-5 конкретни цели, 3-5 стратешки цели). 

 

П: Како се поврзани целите, аутпутите и резултатите со активности и инпути? 

Откога ги скициравте Вашите цели, ќе се запрашате дали може да ги остварите и како? 

Кои активности треба да ги преземеме и дали можеме реално да ги изведеме? Кои 

ресурси ни се потребни за да ги оствариме целите? 

За да може да преземете активности во рамките на Вашиот проект, треба да обезбедите 

ресурси (инпути, на пр. персонал којшто ќе работи на одредена активност). Активностите 

резултираат во аутпути (outputs), кои што може да се поделат на: (а) директни, 

опипливи аутпути - испорачани производи/услуги (deliverables) (како на пр. 

брошура, ЦД или услуги како што се време на обука) and (б) индиректни, помалку 

опипливи аутпути кои се поврзани со процеси како на пр. политичка рамка, итн. 

Проектите се имплементираат затоа што сакате да ефектуирате препознатлива 
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промена во дадена ситуација (на пр. промена на однесувањето или свеста на целната 

група, промена во пристапот до капитал, промена на политичка рамка, промена на 

пазарните услови...). Овие промени се нарекуваат резултати (outcomes). Влијание (im-

pact) се постигнува ако проектот има ефект на неговата поширока околина и придонесува 

за остварување на пошироки цели/политики.  

За да може да го следите напредокот за време на проектот и да видите дали ги 

остварувате Вашите зацртаните цели, резултати и аутпути треба да дефинирате мерливи 

показатели (indicators).  Показателите треба да бидат СМАРТ (SMART), што значи: 

конкретни (specific), мерливи (measurable), остварливи (achievable), релевантни (rele-

vant) и временски определени (time-bound).   

Анекс 7, превземен од ИЕЕ Упатството за подносители на предлози за 2011г., содржи 

добри примери на конкретни и стратешки цели и нивната поврзаност со аутпути и 

резултати. Во Анекс 3 Ви се дадени примери за цели и показатели поврзани со еко-

иновации. Анекс 8 ги презентира целите на Иницијативата за еко-иновации и на 

подпрограмите ИКТ-ПСП и ИЕЕП; може да ги користите прашањата кои што се дадени 

таму за да проверите дали Вашите проектни цели се поврзани со овие цели. 

 

Цел Аутпут Резултат 

Да се тестира и за започне 

со работа нова советодавна 

служба од областа на 

енергетика за да им се 

помогне на домаќинствата 

за ја оптимизираат нивната 

потрошувачка на 

електрична енергија 

Тестови на 10,000 

домаќинства 

Советодавната служба за 

енергетика е оперативна 

Обука на 50 даватели на 

енергетски услуги 

Најмалку 80% од целните 

домаќинства ги 

имплементираат 

препораките кои што 

резултираат во:  

300 kWh просечна годишна 

заштеда на електрична 

енергија по домаќинство 

(вкупно годишно 200 toe) 

Да се промовира модел на 

договор за производство на 

енергија од биомаса и да се 

олеснат договорите помеѓу 

заинтересираните страни за 

топлани на дрво 

Промоција на модел на 

договор за производство на 

енергија од биомаса во 

земјите учеснички 

42 работилници за биомаса 

за греење 

33 студиски патувања/ 

посети на релевантните 

ланци за снабдување со 

биомаса или топлани 

72 одржани индивидуални 

состаноци да се поттикнат 

договори за инсталација на 

топлани на дрво  

45 нови топлани на дрво, 

кои што кореспондираат на 

15 MWth, формирани 

благодарение на 

поддршката од проектот  

Минимум 1,350 консултации 

на „советодавната алатка‖ 

којашто содржи релевантни 

информации за успешните 

примери на топлани на дрво 

Извор на информација: Извадок од Упатството за подносители на предлози за 2011г.:20, 21. 
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Контролен список бр. 3 – групна работа: дефинирање на цели – аутпути (outputs) – резултати (outcomes) 

П1: Кои се целите на Вашиот проект? Ве молиме користете ја оваа табела за да ги дефинирате целите, аутпутите и резултатите на 

Вашиот проект а потоа напишете ги на табла (10 мин.). 

Q2: Дали соодветствуваат на целите на соодветната ЦИП подпрограма? Ве молиме проверете ја вашата табела споредувајќи ја со 

целите наведени во Анекс 8 (5 мин.). 

Пример на табела за презентирање на конкретните цели, аутпути и резултати за времетраењето на Вашиот проект 

Конкретна цел (и) на Вашиот 

предлог 

Аутпути (производи и услуги) со 

нивна квантификација таму каде 

е можно 

Работен 

пакет (и) 

Резултати (со квантификативни 

СМАРТ показатели) 

Начини на следење 

1.    

   

   

    

2.    

   

  

    

3.    

   

  

    

4.    

   

  

    

Извор на информации: Водич за предлагачи за ИЕЕ 2011:18 

Ако сакате да погледате примери на ваква комплетирана табела, видете во Анекс 7. 
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Чекор 5: Како ќе го направите тоа? – Дефинирање на 

методологија 

 

Чекор 5: Методологија – Програма за работа 

 

П: Што е методологија – како да ја најдам? 

Сега следи прашањето како ќе ги остварите Вашите цели, што ќе направите и како ќе го 

направите тоа? Ако сакате да ги остварите проектните цели тогаш треба на ум да ги 

имате потребните активности. Но во истовреме, важно е овие активности да се спроведат 

по логички редослед и со кохерентен приод. А токму тоа треба да се дефинира кога ќе ја 

развивате Вашата методологија. Во Вашиот предлог треба да ја опишете методологијата 

како дел од програмата за работа пред да преминете кон детален опис на работните 

пакети.   

 Квалитет на методологијата за имплементација е дел од критериумите за 

доделување кои што се применуваат кај проектните предлози (тука евалуаторот 

ги оценува соодветноста на приодот, степенот на вклучување на целните групи и 

заинтересираните страни, јасноста на работните пакети, проектното планирање и 

соодветноста на начинот за следење на изведбата, квалитетот на планот за 

комуникации за воведување на решенијата).  

 Пред да ја развиете вашата методологија прочитајте ги критериумите за 

доделување коишто може да ги најдете во текстовите на повиците за 

доставување предлози и имајте на ум кои методи и проектни активности се 

подобни во рамки на Повикот којшто сте го одбрале.    

 За да ја опишете Вашата методологија треба да дадете образложение на 

Вашите проектни активности (а подоцна и детален опис на секој поединечен 

работен пакет – види чекор 6). Да се даде образложение значи дека треба да ја 

оправдате или образложите Вашата идеја  - да дадете причини и оправдување за 

мерките кои што ги предлагате. Исто така треба да објасните зошто и кои се 

главните причини што Ве наведоа да ја предложите Вашата идеја. Најчесто 

образложението се надополнува со некој вид на дијаграм за да се даде визуелен 

преглед на проектот (на пр. дијаграм на тек или Гантов дијаграм, види Анекс 9).   

 Може да го погледнете Анекс 10 за да видите кои информации за предлозите се 

бараат во одделните подпрограми. Прашањата се многу слични, само што се 

различно изразени. 

Образложение  Објаснување за основните или главните причини за нешто  

 Оправдување или образложение за нешто 

Дијаграм на 

тек 

 Дијаграм којшто го покажува процесот чекот по чекор, 

прикажувајќи ги чекорите како различни форми, а нивниот 

редослед се прикажува со поврзување на формите со стрелки 

Гантов 

дијаграм 

 Гантов дијаграм е вид на бар-дијаграм којшто го илустрира 

проектниот распоред. Гантовиот дијаграм ги покажува датумите на 
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почеток и на завршување на збирните елементи на проектот и 

содржи преглед на работната структура на проектот. Некои Гантови 

дијаграми исто така ја прикажуваат меѓусебната поврзаност на 

активностите. 

Извор на информација: Копирано или резимирано од Википедија 

 Вашата методологија исто така зависи од видот на повикот на којшто ќе 

одговорите и кој тип на активности се подобни во рамките на тој повик  

Може да си ги поставите следните прашања за да дознаете повеќе за Вашата 

методологија: 

 Дали Вашиот проект треба да се имплементира во фази? Можеби дел од 

активностите би можеле да се спроведат само откако другите активности ќе се 

завршат; на пр. анкета на потрошувачите е предуслов за нудење на пилот услуги 

на потрошувачите додека пак другите активности, како на пр. проект менаџмент 

можат да продолжат континуирано за целокупното времетраење на проектот. 

 На пример проектот „Паметни отворени услуги за европски пациенти‖ (EpSOS) во 

рамките на ИКТ-ПСП има ги има следните фазни активности: (i) почетна фаза за 

анализа и правење лист на инвентар, (ii) фаза на дефинирање на услуги, , (iii) 

фаза на дефинирање на систем, (iv) развој на пилот систем и тестирање, (v) 

теренско испитување. Секоја фаза има конкретна група на активности и секоја 

фаза бара да се применат различни методи за успешно да се спроведат 

активностите (за повеќе информации види : 

http://www.epsos.eu/uploads/tx_epsosfileshare/epSOS_Flyer.pdf; подетален опис на 

нивната програма за работа може да видите на: http://www.epsos.eu/work-

plan.html#c561 (види и Анекс 11). 

 Како се поврзани вашите работни пакети? 

 Каде се најважните чекори каде што Вашиот проект би можел да не успее и како 

ќе се справите со ризиците? 

 Дали Вашата проектна методологија е јасна и кохерентна и дали му овозможува 

на Вашиот проект да ги оствари проектните цели? 

 

Контролен список бр. 4 – групна работа: како да ја дефинирам методологијата за 

мојот предлог? 

П1: Кој е Вашиот приод? Објаснете ја структурата и организацијата на Вашата програма 

за работа, нејзината целокупна стратегија и методологијата којашто ќе се користи за да се 

остварат целите.   

Ве молиме да работите на Вашата методологија и исто така да направите дијаграм на тек 

за да ја илустрирате логиката на Вашата програма за работа (15 мин.). 
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Чекор 6: Што треба да правам? – Дефинирање на 

работните пакети 

Чекор 6: Што треба да правам? – дефинирање на работните пакети 

 

Сега, откога ја направивте Вашата проектна методологија којашто покажува како Вашиот 

проект ќе ги оствари своите цели, треба подетално да ги дефинирате поединечните 

активности кои што треба да се имплементираат за да се постигнат зададените цели. 

Описот на работните пакети припаѓа во делот на Вашиот предлог каде што ја дефинирате 

програмата за работа. Прво ја дефиниравте Вашата методологија, сега треба да ја 

поделите во активности кои што ќе ги распоредите во работни пакети. Она што е 

најважно кога се дефинира работниот пакет е да дадете јасен преглед како работниот 

пакет е поврзан со проектните цели (т.е. задача 1, задача 2, итн.), кои партнери се 

вклучени, кој ќе биде одговорен за конкретниот работен пакет, кои ресурси се потребни 

и кои аутпути / производи/услуги ќе се постигнат. 

 

П: Како да дефинирам работен пакет? 

 Вашите проектни активности треба да се распределат во работни пакети. Бројот 

на работните пакети зависи од големината и комплексноста на проектот. Пет до 

десет работни пакети се стандард според „Водичот за доставувачи на предлози‖.  

 Во сите Водичи за доставувачи на предлози во рамките на ЦИП, како и во 

формуларите за аплицирање има обрасци за работни пакети и детално 

објаснување како да се пополнат (види Анекс 12). За опис на работниот пакет 

само следете ги упатствата дадени во обрасците.  

 За Вашиот конзорциум од партнери ќе биде важно да се договорите како ќе ја 

поделите меѓусебно работата, кој ќе биде одговорен за конкретниот работен 

пакет. 

 Во описот на Вашиот работен пакет треба да дадете повеќе детали за 

методологијата преку објаснување на поединечните задачи кои што ќе се 

спроведат во рамките на истиот.  

 Описот на работниот пакет спаѓа во делот каде се дефинира програмата за работа 

(чекорот 5 исто така спаѓа тука) и обично во овој дел има обрасци за распоред 

на работа или план за работа (ПзР) кои што треба да се пополнат. Контролниот 

список бр.5 5 содржи општ урнек за опис на работен пакет и распоред на 

работа. Кога аплицирате за некој повик, треба да ги користите само урнеците на 

формуларите за аплицирање кои што се таму дадени.  

 Обично има задолжителни работни пакети како што е „ПзР менаџмент‖ (ПзР бр.1) 

и „ПзР дисеминирачки активности‖. Во рамките на Еко-иновации задолжителен е  

„ПзР план за експлоатација и бизнис план‖. 

 Во повикот на подпрограмата ИЕЕ задолжителен работен пакет е „ПзР 

комуникации‖ додека во Инцијативата за изградба на вештини во рамките на 

повикот од истата подпрограма  задолжителен работен пакет е „ПзР активности за 

размена со ЕУ‖. Обично има некои однапред дефинирани задачи распоредени во 

овие работни пакети кои што треба да ги земете во предвид при дефинирањето на 



Проект: Градење на локалните капацитети за подобро искористување на фондовите од Рамковната програма за 

конкурентност и иновации (ЦИП), Број на договор 2011/261866/1 
34 

 

Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

Вашиот буџет. И не заборавајте да вклучите извештај за напредок на проектот во 

Вашите работни задачи. 

 Како пример за тоа како треба да се дефинираат работните пакети и ПзР 

погледнете ги Анексите 13 и 14 за подпрограмата Еко-иновации и Анекс 15 за 

подпрограмата ИЕЕП.  

 Во делот од Вашиот предлог што ја содржи програмата за работа ќе има и други 

дополнителни обрасци, на пр. за список на работни пакети и испорачани 

производи/услуги. Важно е да внимавате сите тие да бидат кохерентни: т.е. да го 

задржите исто име на работните пакети и испорачаните производи/услуги во сите 

овие различни списоци, урнеци како и во планот за работа. 

Контролен список бр.5а – групна работа: како да го опишам работниот пакет? 

Q:  Дали ја структуриравте Вашата работа во работни пакети; што ќе правите и како ќе ја 

извршите проектната работа? 

 Ве молиме елаборирајте ги четирите главни работни пакети и планот за работа за Вашиот 

проект според дадените урнеци и напишете ги на табла (60 мин). 

Општ урнек за опис на работен пакет и за список на испорачани производи/услуги 

Број на работен пакет:  Почетен датум или 

почетен настан: 

 

Назив на работен пакет:  

Број на учесник:        

Скратено име на 

учесник: 

       

Број на месеци по 

учесник  

       

 

Цели: 

(Дајте концизен опис на целите кои што треба да се реализираат во рамките на работниот пакет и начинот на којшто 

тие ќе се спроведат. Користете квантитативни и проверливи елементи. Повикајте се на задачите што треба да се 
извршат) 

 

 

Опис на работа 

(Дајте краток опис на работата во рамки на овој работен пакет. Наведете каква улога ќе имаат учесниците во 

елаборација на поединечните производи/услуги)  

 

 

Испорачани производи/услуги  

Дајте краток опис на производите/услугите кои што ќе ги испорачате вклучувајќи го месецот на испорака и степенот 
на дисеминација (забелешка: се очекува дека најголем број од испорачаните производи/услуги ќе бидат јавно 

достапни) 

 

 

Бр. на 

испорачани 

Име на испорачан Бр. на Вид 
(прототип, 

Степен на 

дисеминација   

Датум на испорака 
(проектен месец) 
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Контролен список бр.5а – групна работа: како да го опишам работниот пакет? 

производи/

услуги (И) 

производ/услуга ПзР извештај, 

демонстратор, 
спецификација, 

друго) 

(јавен, ограничен, 

доверлив) 

И1.1      

И1.2      

И1.3      

итн.      

      

(Базирано на урнек од ЦИП-ИКТ-ПСП – Пилот тип А – 2011г. ПзП: 38,37; комбиниран со листа на 

испорачани производи/услуги) 
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Контролен список бр. 5б – групна работа: план за работа (ПзР) 

Урнек за 30 месечен проект (да се адаптира по потреба) – може да се користи за сите три подпрограми 

  Проектни месеци 

Бр. на ПзР Назив на ПзР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

ПзР 1: Менаџмент                                     

Задача 1.1                                      

Задача 1.2                                      

ПзР 2                                      

Задача 2.1                                      

Задача 2.2                                      

ПзР 3:                                      

ПзР x: Комуникации                                     

ПзР y: (Бизнис план и план 
за експлоатација) – 
овој ПзР е релевантен 
само за повикот за 
еко-иновации 

                                    

ПзР z: Активности за 
дисеминација 

                                    

Проектни состаноци                                     

Проектни извештаи до ЕАЦИ                                     

Формулар со информации за 
проектот до ЕАЦИ 

                                    

Веб страна / дизајн и ажурирање                                     

Производи и услуги испорачани во 
текот на проектот 

                                    

                                    

                                    

(базирано на урнекот од ЦИП-ЕИП Еко иновации – 2010г., Повик за доставување предлози:10) 

И: Испорачани производи/услуги (Deliverable) 

ИзН: Извештај за напредок (Progress report) 

ВИ: Времен извештај (Interim Report) – технички и финансиски 

ФИ: Финален извештај (Final Report) – технички и финансиски 

итн. 
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Чекор 7: Како да се пресметаат трошоците - буџетирање 

Чекор 7: Како да се пресметаат трошоците - буџетирање 

Се наоѓате во финалната фаза на техничкиот дел (подготовка на содржината и буџетот) 

на Вашата апликација. Во претходните чекори ги дефиниравте Вашите цели, активности и 

Вашата методологија. Сега е време да се направи проценка колку пари Ви се потребни за 

имплементација на проектот. Подготовката на буџетот оди рака под рака со планираните 

активности. Буџетот треба да ги отслика финансиските аспекти на работните пакети и на 

испорачаните производи/услуги. Ваша задача е да направите реален и избалансиран 

буџет, имајќи ги на ум сите прифатливи трошоци кои што ќе настанат за време на 

имплементацијата на проектот. 

 

П: Кои се главните принципи и основни правила во подготовката на 

буџетот?  

 

Кога ја подготвувате Вашата апликација треба да ги почитувате главните принципи:  

1. Принцип на кофинансирање: апликантот треба да обезбеди средства и да 

придонесе во прифатливите трошоци. Процентот варира од програма до програма, 

од подприоритети до подприоритети, секој од нив има специфични правила за 

степенот на кофинансирање. Кофинансирањето од страна на ЕУ може да биде до 

90% од прифатливите трошоци (во многу мал број случаи), поверојатно е да се 

движи од 50% до 75%. Преостанатиот дел траба да се обезбеди од стана на 

апликантот или од други извори. 

2. Принцип за избегнување на двојно финансирање: не е дозволено истата 

расходна ставка да се поднесува засебно до различни субјекти (ЕУ, национални 

или регионални власти) со цел да се добие нивна финансиска помош. 

3. Принцип на прифатлив буџет: вкупниот буџет треба да биде пресметан врз 

основа на прифатливи трошоци (не прифатливи трошоци како ДДВ не можат да се 

вклучат во буџетот). Во случај повикот за доставување предлози да предвидува 

минимален или максимален праг на вкупен буџет, предложениот буџет којшто не 

го почитува ова правило автоматски се исклучува.    

4. Принцип на реален и избалансиран буџет: трошоците треба да се калкулираат 

врз основа на реални цени и расходи. Реалниот буџет овозможува непречено 

финансиско управување во фазата на имплементација. 

 

П: Кои трошоци се прифатливи? 

 

Основно правило е дека прифатливи трошоци на проектот се трошоците направени 

од стана на корисникот кои што ги задоволуваат следните критериуми: 

 Да настанале за времетраење на проектот 

 Да се поврзани со поврзани со предметот на договорот и да се прикажани во 

целокупната буџетска проценка  



Проект: Градење на локалните капацитети за подобро искористување на фондовите од Рамковната програма за 

конкурентност и иновации (ЦИП), Број на договор 2011/261866/1 
38 

 

Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

 Да се потребни за спроведување на проектот 

 Да се препознатливи и проверливи  - конкретно, да бидат евидентирани во 

сметководствената евиденција 

 Да бидат во согласност со барањата за оданочување и социјалното законодавство 

 Да бидат разумни, оправдани и да бидат во согласност со начелата за здраво 

финансиско управување 

 

П: Кои трошоци се сметаат за НЕ прифатливи?  

 

Најчесто неприфатливи се трошоците за:  

 Поврат на капиталот 

 Долг и трошоци за сервисирање на долгот 

 Провизии за загуби или за можни идни наплати 

 Должнички камати 

 Расходи за спорни побарувања  

 Загуби од курсни разлики  

 ДДВ, освен ако корисникот може докаже дека не е во состојба да направи негов 

поврат 

 Трошоците коишто корисникот ги побарува, а коишто се веќе покриени од друга 

мерка или  програма финансирана од ЕУ  

 Прекумерни или непромислени трошоци 

 Придонеси „во натура‖. 

 

П: Кои се главните категории на прифатливи трошоци?  

 

Прифатливите трошоци се состојат од: 

 Директни трошоци (трошоци за персонал/ вработени, поддоговарачи/ надворешни 
услуги, трошоци за патувања, набавка на опрема, други конкретни трошоци) 

 Индиректни трошоци – паушал од % на персонал. 

 

ТРОШОЦИ ЗА 

ПЕРСОНАЛ/ 

ВРАБОТЕНИ 

Под трошоци за персоналот се мисли на трошоците за  работните 

саати во коишто лицата се директно ангажирани на работни задачи 

во рамките на проектот. Таквите лица мора:   

 да бидат директно вработени од страна на Корисникот во 

согласност со националното законодавство 

 да работат под технички надзор и одговорност само на 

Корисникот 

 да бидат наградени во согласност со вообичаената пракса на 

Корисникот, доколку истата се смета за прифатлива од страна на 

Европската комисија 
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НАДВОРЕШНИ 

УСЛУГИ ЗА 

ПОДИЗВЕДУВАЧКИ 

РАБОТИ 

 Подизведувачот/поддоговарачот не е потписник на договорот за 

грант. 

 Договорот за подизведување за којшто трошоците ќе се 

побаруваат како прифатливи трошоци, мора да биде доделен по 

принципот на добивање „најдобра вредност за парите‖ (најдобра 

цена во однос на квалитет), транспарентно и под услови на 

еднаков третман. 

ТРОШОЦИ ЗА 

ПАТУВАЊА 

 Оваа категорија на трошоци ги вклучува трошоците за патувања 

и престој на персоналот (само на вработените) за работа 

директно поврзана со проектот, пресметани според 

вообичаената пракса на Корисникот. 

 Во некои програми оваа категорија е дел од трошоците за 

персонал. 

НАБАВКА НА 

ОПРЕМА 

 Оваа категорија се однесува само на опрема што се амортизира 

по националните сметководствени правила. Со оглед на видот на 

мерките (не технолошки), опрема за извршување на мерките на 

конкретната програма ќе биде прифатена само во исклучителни 

околности и само со претходна согласност на Договорниот орган.  

Ако биде прифатена, само дел од трошоците за амортизација на 

опремата направени за време на проектот и  во служба на 

проектот можат да бидат земени во предвид како прифатливи 

трошоци. Трошоците можат да се пресметаат според 

предложената формулата во Водичот за апликанти. 

 Некои програми не ја вклучуваат оваа категорија како посебна 

категорија на трошоци. 

ДРУГИ КОНКРЕТНИ 

ТРОШОЦИ 

Други конкретни трошоци – тоа се трошоци кои што не може да се 

вклучат под ниту една од претходните категории на директни 

трошоци, на пр.: 

 Трошоци поврзани со организација на настани 

 Трошоци за деловни вечери 

 Трошоци за принтање на промотивен материјал и материјал за 

дисеминација 

 Трошоци за патувања на лицата кои не се членови на 

персоналот ниту на поддоговарачите 

ИНДИРЕКТНИ 

ТРОШОЦИ 

 Индиректни трошоци се сите оние прифатливи трошоци кои што 

не можат да се идентификуваат од Корисникот како директно 

припишани на проектот, но може да се идентификуваат и да се 

оправдаат во неговото сметководство како трошоци направени 

во тесна врска со прифатливите директни трошоци кои се 

припишуваат на проектот. Тие не ги вклучуваат прифатливите 

директни трошоци.   

 Обично индиректните трошоци се пресметуваат како паушал - 

процент од трошоците за персонал. Овој процент варира од 

програма до програма.  
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П: Дали постои стандарден урнек на финансиска табела којашто се користи во 
сите ЦИП програми?  

 

За жал, не. Секој повик за доставување предлози има свои финансиски табели 

коишто се дел од комплетната документација за аплицирање. Основно правило е дека 

при аплицирање мора да се користат формуларите/урнеците дадени во конкретниот 

повик. Исто така она што е заедничко за сите повици е дека подготовката на буџетот 

треба да се направи по метода „од долу спрема горе”, што значи дека кога секој од 

партнерите ќе го наведе потребниот финансиски инпут, со помош на формулите во Excel 

табелите автоматски се пресметува буџетот на ниво на конзорциум. Значи, треба да се 

стави акцент на реална проценка на конкретните финансиски ставки (како: проценка 

на време поминато на проектот, пресметка на стапката за ангажман на персоналот на час, 

итн.) коишто ќе се вметнат во дадените финансиски табели (види Анекс 16 – Пример на 

финансиски табели во рамките на ЕИП, ИКТ-ПСП и ИЕЕП).   

 

Контролен список бр. 6 – групна работа: буџетирање 

Ве молиме размислете за сите трошоци (во евра) коишто ќе настанат за време на проектот. 

Пред да почнете со проценка, потсетете се на описот на ПзР коишто ги наведовте во 

претходниот чекор (чекор 6).  

 Прво: Направете проценка на времето што треба да се помине на проектот, т.е. 

размислете колку луѓе ќе работат на проектот и колку часови ќе бидат ангажирани 

по ПзР. После треба да пресметате колку ќе ги плаќате на час (методата за 

пресметка обично е дефинирана во инструкциите за апликанти, а ако не е, тогаш 

направете своја методологија, која што ќе ги одрази општо прифатените норми).  

 Второ: Треба да направите проценка на трошоците поврзани со патувања во 

странство. Дефинирајте број на службени патувања, број на лица и направете 

проценка на трошоците за патувања, вклучувајќи ги и дневниците (ако надминете 

1000 евра по лице, треба да дадете дополнителни објаснувања). 

 Трето: Дефинирајте ги сите трошоци поврзани со поддоговори и надворешна 

помош којашто ќе Ви биде потребна за имплементација на проектот. Направете 

проценка по ПзР.  

 Четврто: дефинирајте ги сите други директни трошоци коишто се поврзани со 

проектот а не можат да се вклучат во претходните категории на трошоци. 

 Петто: Дефинирајте паушал од индиректните трошоци и пресметајте го 

вкупниот прифатлив буџет.  

 Шесто: Направете збирна табела за целиот конзорциум и дефинирајте колкав 

процент од средствата ќе побарате да се финансира од ЕУ  

Ве молиме користете ги табелите приложени подолу во текстот и после закачете го буџетот 

на табла (20 мин.). 

 
Табели: 

 

I. Буџет по партнер: 

I.1. Трошоци за персонал 
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Директни трошоци за персонал (раководител 
на проектот, менаџер, експерти, 

помошници...) 

Часови 
поминати на 

проект (a) 

Стапка 
по час 

(b)  

Вкупно 
a x b 

Наведете 
ги сите 

ПзР 

1     

2     

3     

4     

ВКУПНО     

 

 

Директни трошоци за персонал 

(раководител на проект, менаџер, 
консултанти, помошници...) 

ПзР1 ПзР2 ПзР 3 ПзР 4 ПзР 5 ПзР 6 Вкупно 

часови 

1        

2        

3        

4        

ВКУПНО        

 

I.2 Патувања во странство 

Опис на патување, земја во која се патува 

(состанок со партнерот, конференција, 

обука што ја организира партнерот...) 

ПзР Број на лица Трошоци 

за 

патување 
по лице 

ВКУПНО 

1     

2     

3     

ВКУПНО     

 

I.3 Поддоговарачи 

Опис на дадената услуга (превод, промотивни материјали, 

експертизи...) 

ПзР ВКУПНО 

1   

2   

3   

ВКУПНО   

 

I.4 Други конкретни трошоци 

Опис ПзР ВКУПНО 

1   

2   

3   

ВКУПНО   

 

I.5 Вкупен прифатлив буџет по партнер 

Категорија на трошок Паушал Вкупни 
трошоци по 

категорија 

Трошоци за персонал - вкупно   

Патувања    

Поддоговарачи   

Други конкретни трошоци   

Индиректни трошоци (% од трошоците за персонал)   

ВКУПНО ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ   
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II. Целокупен буџет - Конзорциум 
 

Партнер 
(П) 

Трошоци 
за 

персоналот 

Трошоци за 
патувања 

во 

странство 

Поддоговарачи
/ надворешна 

помош 

Други 
конкретни 

трошоци 

Индиректни 
трошоци 

ВКУПНО Побарани 
средства 

(придонес) 

од ЕУ 

ГП        

П1        

П2        

П3        
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ПОГЛАВЈЕ 4: Доставување на предлог 

Чекор 8: Како да доставите предлог во рамките на ЦИП 

преку ЕПСС? 

Чекор 8: Како да доставите предлог во рамките на ЦИП преку ЕПСС? 

 

Сега кога сè е готово, време е да го доставите Вашиот предлог. Во ЦИП тоа се прави 

електронски преку ЕПСС, така да не е потребно да ги праќате оригиналните документи по 

пошта. Постапката за електронско доставување на предлозите им овозможува подеднакви 

можности на сите: сите се во можност да го достават предлогот навреме, без разлика 

колку се оддалечени од локацијата каде што треба да се поднесе предлогот. Само, не 

чекајте до последен момент за да го доставите Вашиот предлог.    

  

П: Што е ЕПСС? 

 

ЕПСС е Систем за електронско доставување на предлози. Тој Ви овозможува да го 

доставите Вашиот предлог електронски и да се регистрирате за конкретниот повик за 

којшто сте заинтересирани да аплицирате. Преку ЕПСС треба да се регистрирате 

поединечно за која апликација којашто сакате да ја поднесете. Линкот за ЕПСС е 

назначен на веб страната на подпрограмата во чии рамки е објавен повикот за 

доставување предлози. Само таму Вашата апликација ќе биде во точното „поштенско 

сандаче‖.  

По регистрацијата ќе добиете корисничко име и лозинка. Формуларите за аплицирање во 

Word и Excel формат можат да се преземат од ЕПСС откако ќе Ви се креира кориснички 

профил. Обично, Вашето корисничко име и лозинка за ЕПСС ќе ги добиете за неколку 

минути по регистрацијата. 

Целокупниот предлог во рамките на ЦИП подпрограмите обично се состои од три дела 

плус Анекси.   

Делови  Како да ги преземете различните 

делови на предлогот преку ЕПСС 

Дел A A1 Резиме на предлогот 

A2 Учесници 

A3 Буџет 

 Делот А директно се вметнува во 

ЕПСС online 

 Формулар A1: еден online формулар 

по предлог во кој се дава резиме на 

предлогот 

 Формулар A2: еден online формулар 

по партнер со информација за секој 

партнер 

 Формулар A3: еден online формулар 

по предлог со збирен буџет 

Дел B Детален опис на проектот  треба да се преземе од ЕПСС 
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 пред да го доставите-> конвертирајте 

го во PDF формат и тогаш доставете 

го по електронски пат 

Дел C Детален буџет  треба да се преземе од ЕПСС 

 треба да се достави како Excel 

документ (не PDF) 

Анекси Анексите се специфицирани во 

Упатството за предлагачи  

 

 некои урнеци треба да се преземат 

од ЕПСС 

 некои од документите што ги 

доставувате поврзани со Вашата 

организација 

 треба да се достават во PDF или Excel 

формат 

Извор на информација: Резимирано од „Упатството за предлагачи”  

Само регистрираниот Корисник/координатор може да електронски да доставува 

документи преку ЕПСС. Но, користа од ЕПСС е што сите учесници може да ги видат и 

преземат тековните документи од системот. Така, секој од партнерите може да има 

најновите информации во секое време.  

 

П: Дали има помошна алатка за работа со ЕПСС?  

Постојат Упатства за користење на ЕПСС а, исто така ќе добиете online упатства кога ќе 

вметнувате податоци во ЕПСС. Секоја подпрограма има Упатство за користење на ЕПСС. 

Но нивната содржина е идентична:  

 за Еко-иновации: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-

funds/application-packs/index_en.htm  (исто така има link до Упатство за користење на ЕПСС) 

 за ИКТ-ПСП: https://www.epss-fp7.org/psp/EPSS-Userguide.pdf   

 за ИЕЕ: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/doc/call_2011_epss 

_user guide.pdf 

 

П: Како можам да го најдам пристапот до ЕПСС за повикот за којшто сакам да 

аплицирам? 

 

Веб страниците на сите подпрограми многу лесно ќе Ве водат до објавените отворени 

повици, а таму ќе најдете линк за пристап до ЕПСС за повикот којшто Ве интересира. 

Не можете да го пропуштите: 
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Пристап до повикот за еко-иновации преку ЕПСС: 

 

Извор: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm 

(пристапено на: 15.04.2011) 

 

Пристапување до ИКТ-ПСП повиците преку ЕПСС: 

 

Извор на информација: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.

htm (пристапено на: 15.04.2011) 
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Пристапување до ИЕЕ повиците преку ЕПСС: 

 

Извор на информација: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 

(пристапено на: 15.04.2011) 

 

П: Што се случува откога ќе притиснам на линкот до ЕПСС? 

 

Ако притиснете на линкот којшто ве води до ЕПСС за конкретниот повик, ќе се отвори 

влезниот прозорец во којшто се бара да се регистрирате или да се најавите со 

корисничко име и лозинка ако сте веќе регистрирани:  

 

За да може да се регистрирате ќе Ви биде побарано да наведете информација за контакт. 

За да се најавите ќе Ви биде побарано да ги наведете корисничкото име и лозинката кои 

што Ви беа испратени по успешната регистрација.  
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Прозорецот изгледа вака:  

 

После тоа може да пребарувате по различните делови на предлогот, да пристапувате до 

формуларите и да ги преземате урнеците за деловите B и C и Анексите: 

 

 

П: Што се случува кога сакам да ја доставам конечната верзија на предлогот? 

 

Препорачливо е да не чекате до последен момент за да ја доставите по електронски 

пат конечната верзија на сите делови коишто го сочинуваат предлогот. Може електронски 

да ги доставите нацрт-верзиите за време на подготовката на предлогот. Конечната 

верзија на Вашиот предлог којашто ќе ја доставите пред истекување на крајниот рок ќе 

биде таа што ќе се оценува. 
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Поглавје 5: Постапка за евалуација и преговарање 

Чекор 9: Што е административна и техничка 

евалуација? 

Чекор 9: Што е административна и техничка евалуација?  

 

Го доставивте Вашиот проектен предлог преку ЕПСС во одредениот рок. Сега Вашата 

апликација е во рацете на вработените во Договорниот орган (ДО) и надворешните 

експерти ангажирани од ДО кои треба да направат правична и објективна евалуација 

на доставените предлози, базирана на критериуми за доделување на договори, коишто 

се суштински дел на објавените  повици за доставување предлози. Целокупната постапка 

е долга и може да потрае неколку месеци како што е опишано во последниот дел на 

повикот (види Анекс 17). Затоа, бидете трпеливи. Ќе бидете информирани за 

резултатите од евалуацијата.   

 

П: Што се случува со Вашиот предлог?  

 

Процесот на евалуација се состои од 2 главни чекори:  

 Административна усогласеност: подобност, критериуми за селекција (на 

финансискиот и технички капацитет) – ако не ги исполнувате овие критериуми -нема 

понатамошна евалуација – оваа евалуација се прави од страна на вработените во 

Договорниот орган (административната усогласеност спаѓа во дел А од апликацијата) 

 Критериуми за доделување договори – техничка евалуација – се прави од страна 

на надворешни евалуатори  (се оценува описот на предлогот даден во дел B од 

апликацијата, а во некои случаеви исто така и делот C – ЕИПП, Еко-иновации). 

Дијаграм на тек: Општ преглед на процесот на евалуација 
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Извор: Водич за апликанти за ИКТ-ПСП, инструмент: Пилот тип А 

 

П: Како оди постапката? 

 

Вработените во ДО прво ја проверуваат административната усогласеност на апликантот и 

неговите партнери. Тие го проверуваат следното:  

1. Административна усогласеност значи да се задоволуваат критериумите за 

подобност и селекција како што се:  

 Критериуми за подобност: (да/не) 

• Апликантите да бидат соодветно регистрирани како правни субјекти, бројот на 

партнерите треба да е соодветен;  

• Да одговараат на приоритетите/ темите, да се доставени навреме;  

• Да бидат приложени сите барани попратни документи (Изјава/потврда дека 

правниот субјект не е во банкрот, правни документи, потврда за 

евидентираност како правен субјект). 

 Критериуми за селекција: (да/не) 

• Да имаат финансиски капацитет за го завршат проектот – да достават 

поедноставени финансиски извештаи, годишни финансиски извештаи 

составени од биланс на состојба, загуби и анекси на извештаите за 

претходната финансиска година за којашто сметките се затворени, ревизорски 

извештај, финансиски идентификационен формулар, писма на поддршка (не е 

задолжително) 

• Да имаат технички капацитет – оперативен капацитет да го реализираат 

предлог проектот (биографии на одговорните лица, евиденција за претходни 

проекти). 

2. Критериуми за доделување – техничка евалуација – евалуација на 

содржината на проектот-оценување 

Критериумите за доделување се разликуваат од програма до програма поради нивната 

различна содржина и различните цели кон кои се стремат. 

Најчесто има 5 критериуми за доделување (може да бидат помалку или повеќе), и 

секој критериум се оценува со оценка од 0 до 10 (или 5).  

Има два услови коишто треба да се задоволат за да се квалификувате за доделување:  

• Да го задоволувате вкупниот праг за сите критериуми за доделување (на пр.: 

75% од максималната вкупна оценка) 

• Да го задоволувате прагот за секој критериум (на пр.: 50%)  

Во пракса тоа значи дека:  

• Секој критериум има иста тежина – ниту еден од нив не треба да се 

потценува. 
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Пример на критериуми за евалуација за ИЕЕП: Повик за доставување предлози  

2011г. 

Критериуми за доделување со максимален број на бодови  Праг по 

критериум кој 

треба да се 

достигне (50%) 

Вкупно 

1. Релевантност на предложениот проект (оценка 0-10) 

a) степен до кој предложениот проект е во согласност со 

приоритетите на ИЕЕ повикот;  

b) степен до кој предложениот проект одговара на потребите и 

пазарните бариери;  

c) степен до кој предложениот проект ги надополнува другите сродни 

активности 

min.5  10 

2. Квалитет на методологијата за имплементација (оценка 0-

10) 

a) соодветност на предложениот приод и степен до кој предложениот 

проект ги вклучува таргет групите и другите заинтересирани страни;  

b) јасност на работните пакети, проектното планирање и соодветност 

на методите за следење на имплементацијата;  

c) квалитет на планот за комуникации за усвојување на решението.  

min.5 10 

3. Кредибилитет на влијанието на предложениот проект 

(оценка 0-10) 

a) услуги/ резултати кои произлегуваат од проектот (испорачани 

производи/услуги, часови на обука, итн.);  

b) влијание во и вон животниот век на проектот следено преку 

конкретни, мерливи, остварливи, релевантни и временски 

определени (СМАРТ) показатели;  

c) одржливост на решенијата предложени во проектот по неговото 

завршување.  

min.5 10 

4. Додадена вредност од ЕУ (оценка 0-10) 

a) доказ дека соработката / тимската работа вон националните 

граници ќе доведе до поголема корист отколку што тоа би го 

направиле засебните проекти на национално / локално ниво во 

истите тие земји (забелешка: подкритериумот 4.а не се однесува на 

предлозите за Интегрираната иницијатива за мобилизирање на 

локални енергетски инвестиции);  

b) соодветен географски фокус на предложениот проект вклучувајќи 

учење и размени помеѓу заинтересираните страни;  

c) преносливост на решенијата понудени во предложениот проект.  

min.5 10 

5. Ресурси определени за предложениот проект (оценка 0-10) 

a) раководство и состав на тимот, избалансираност на вештините, 

искуствата и одговорностите во тимот;  

b) соодветен степен на часови по партнер и по работен пакет;  

c) оправдување на трошоците (поддоговори, трошоци за патувања и 

други конкретни трошоци) и кофинансирање. 

min.5 10 

Вкупен резултат  50 

Праг којшто треба да се достигне – 75%   37,5 
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Видете го Анекс 18 којшто ги содржи критериумите за доделување за ЦИП 

подпрограмите. 

 

П: Додадена вредност на ЕУ е меѓу критериумите. Што значи тоа и на каква 

филозофија се потпира? 

 

ЦИП како и другите централизирани програми (Седма рамковна програма за истражување 

и технолошки развој, Марко Поло, Прогрес, итн.) се фокусирани кон поддршка на 

проекти кои излегуваат од локални, регионални или национални рамки. 

Предлозите треба да одговорат на заедничките потреби и проблеми во европски рамки и 

средина. Европската унија поттикнува тесна соработка помеѓу партнерите од различни 

земји и поддржува решенија кои што се однесуваат на поширок европски контекст и 

средина, а не само во рамките на земјата/регионот од којшто доаѓа проектниот апликант. 

Во поглед на критериуми, додадената вредност на ЕУ се оценува според: 

 Бројот и квалитетот на различните партнери во партнерството (да се комбинираат и 

здружат партнери од нови и стари земји членки на ЕУ) 

 Влијанието и користа од проектот треба да биде поширока и треба да ги надмине 

националните и регионални граници 

 Решенијата кои што се предлагаат треба да се применливи во повеќе земји/ ентитети 

на ЕУ, не само во националните или локални ентитети 

 Во соработка со другите партнери од ЕУ треба да креирате или развиете заедничко 

решение, применливо и кај заинтересираните страни кои не се вклучени 

 Решенијата/ идеите треба да одговорат и да се справат со заедничките европски 

предизвици.  

Чекор 10: Какви се постапките за преговарање и   

потпишување на договор 

Чекор 10: Какви се постапките за преговарање и потпишување на 

договор? 

 

Честитки. Вашиот предлог ги помина сите фази на постапката за евалуација и според 

рангирањето направено од евалуаторите Вашиот предлог го достигна зацртаниот праг и 

како таков е предложен за доделување. 

 

П: Кој е следниот чекор што треба да се направи? 

 

Верзија 1: 

По неколку месеци добивате писмо од Договорниот орган со кое Ве информираат дека 

Вашиот предлог е предложен за доделување. Договорниот орган може да понуди две 

можности: 

 да предложи да се потпише договор за грант без никаква модификација на 

проектот (во форма во којашто е подготвен и доставен од Ваша страна) 
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 да предложи модификуван буџет (намален) и да побара Ваша согласност пред да се 

потпише договорот 

Верзија 2: 

Постои можност Вашиот проект да е ставен на резервна листа – што значи дека во 

случај подобро рангираниот апликант да не е во можност да го потпише договорот за 

грант, Договорниот орган ќе му понуди на прво рангираниот од резервната листа да 

потпише договор. 

 

П: Дали има некои формални детали кои треба да ги земам во предвид пред 
потпишувањето на договорот?  

 

Имајте ги во предвид основните принципи на договорите за грант:  

 ТРЕБА ДА ГО ПРАВИТЕ ТОА ШТО ГО ИМАТЕ НАВЕДЕНО ВО ВАШИОТ ПРЕДЛОГ 

 Договорот е комплексен: сочинет од општи услови, конкретни услови, проектен 

предлог, план за работа и буџет  

 Прочитајте го целокупниот договор пред да го потпишете 
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Поглавје 6: Практични совети како да се успее во  

аплицирањето за ЦИП фондовите   

Ја поминавте целокупната постапка за аплицирање. Развој на проектна идеја не значи 

само да се напише проектен предлог. Тоа вклучува вмрежување, модифицирање на 

идејата во структуриран и концизен план како и надминување на тесните локални 

интереси и отворање за пошироки европски перспективи. Се работи за тоа како Вашиот 

предложен проект а со тоа и Вашето решение би можеле да придонесат за другите луѓе и 

да се пренесат во европски па и светски рамки. 

Тука има неколку корисни совети кои што ќе Ви помогнат да успеете во следните 

предвидени повици за доставување предлози.  

 

Кога ќе го развивате проектниот предлог имајте го на ум следното:  

 

 Предложете проектна идеја од Вашето поле на експертиза 

 Изградете солидно, избалансирано/ комплементарно партнерство: поврзете се 

со истражувачки организации, организации за поддршка на иновации, (полу)јавни 

институции, МСП  

 Мислете на грантот како на нешто »екстра«; треба да сте во можност да го 

финансирате проектот самите  

 Не заборавајте на концептот на додадена вредност за Европа – да се надминат 

локалните, регионалните и националните граници 

 Добро подготвен предлог – непречена имплементација  

 Започнете како партнер (»процес на учење« за идна улога на главен партнер) 

 Користете ги сите бесплатни информации (веб страни) и услуги коишто Ви 

стојат на располагање (користете ги организациите за поддршка на МСП) 

 

Пред да почнете да ја пишувате апликацијата:  

 

 Дефинирајте потреби/проблеми – проектот треба де се разбере како нивно решение  

 Испитајте ги Вашите капацитети и можности пред да почнете со пишување на 

апликацијата (вкупен буџет, конкурентност и други критериуми наведени во шемата 

за евалуација) 

 Планирајте однапред и почнете навреме (потребно е повеќе време отколку што 

мислите) 

 Секој повик има свои особености – прочитајте ја внимателно целокупната 

документација (повикот, Водичот за апликанти, формуларот за аплицирање, 

договорот за грант, Водичот за електронско доставување на предлозите) 

 Присуствувајте на Инфо ден – јавна презентација на повикот од страна на 

Договорниот орган 

 Користете ја помошта за пред-проверка ако е достапна 
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 Прочитајте ги најчесто поставуваните прашања на веб страната кои што се 

однесуваат на појаснување на формуларите за аплицирање 

 Пријавете се во Системот за известување 

 

Кога го пишувате Вашиот предлог имајте го на ум следното: 

 

 Нема магична формула како да се успее – Ваша задача е да ги убедите 

евалуаторите  

 Оценувањето/евалуацијата се заснова на пишаниот опис: затоа бидете прецизни, 

концизни и лесно разбирливи  

 Дајте ги одговорите: зошто (потреба/проблем), како (методологија), што (работни 

пакети- задачи/активности и резултати, влијанија), колку долго (временски период), 

колку (буџет-трошоци), придонес кон политиките и целите на ЕУ (општи и конкретни 

цели)  

 Бидете реални во дефинирање на резултатите и испорачаните услуги/производи; но 

и амбициозни  

 Направете избалансиран буџет – заснован на реални трошоци, избалансиран 

помеѓу партнерите  

 Користете надворешна помош / надворешни консултанти во ограничен обем 

 Запознајте се со најважните ЕУ документи за конкретната област (овие документи се 

спомнати во секој повик – поглавје под насловот: образложение) 

 Пред да го доставите предлогот користете лектори 

 

Пред да го доставите: 

 

 Проверете - дали сите попратни документи се приложени и правилно пополнети? 

 Проверете - дали партнерите правилно ги пополниле податоците во ЕПСС?  

 Не чекајте до последен момент – (ЕПСС може да се преоптовари). 

 

Што е следно, кого можам да го контактирам? 

Заинтересирани сте да навлезете подлабоко во проектната идеја и да направите 
нацрт предлог-проект? 

 

Ако сте заинтересирани за поинтензивна конкретна поддршка во развивање на Вашата 

проектна идеја во рамките на ЦИП, тогаш после работилницата Ве молиме на една 

страна да направите скица на проектната идеја на англиски јазик (види Анекс 20), во 

којашто накратко ќе одговорите на прашањата што Ви се таму поставени, и да ни ја 

испратите на email: cip@humandynamcis.org. Учесниците кои што ќе достават 

проектна идеја ќе бидат поканети да учествуваат на една од четирите обуки од втората 

серија на последователни обуки, на кои што ќе одиме чекор по чекор низ Вашата 

mailto:cip@humandynamcis.org


Проект: Градење на локалните капацитети за подобро искористување на фондовите од Рамковната програма за 

конкурентност и иновации (ЦИП), Број на договор 2011/261866/1 
55 

 

Прирачник за обука „Како да се иницира проектна идеја во рамките на ЦИП?‖ 

апликација, следејќи го моделот за предлог релевантен за Вашиот повик, и ќе Ви дадеме 

совет како да ја развиете.    

По завршување на втората серија обуки, ќе селектираме три проектни идеи кои што 

најмногу ветуваат. Истите ќе добијат индивидуална помош за дефинирање на нивниот 

ЦИП предлог. Нашата поддршка ќе се состои од олеснување на состаноци помеѓу 

партнерите за дефинирање на обемот на проектот, помош во пресметката на буџетот, 

лекторирање и давање повратна информација за време на индивидуални консултации.  
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Ако имам дополнителни прашања за ЦИП и за овој проект, на кого можам да му се 
обратам? 

 

Лица за контакт за ЦИП во Министерството за економија 

Ардиана Абази-Рамадани 
 
Национален координатор за ЦИП, Помошник 

раководител на Сектор за европски интеграции 
 
тел.+389.75.203.859 
e-mail: ardiana@economy.gov.mk 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
Јуриј Гагарин 15,  
1000 Скопје 

Софија Кузмановска 
 
Раководител на одделение за програми на ЕУ и 

странска помош, Сектор за европски интеграции 
 
тел. +389.23.093.450 
e-mail: Sofija.Kuzmanovska@economy.gov.mk 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
Јуриј Гагарин 15,  
1000 Скопје 

 

Лица за контакт за проектот 

Наталија Чертојанова 
 
Проектен менаџер 

 
ГРАДЕЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА 

ПОДОБРО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ЦИП 
FWC BENEF 2009 лот 10 – Трговија, стандарди и 

приватен сектор 
 
тел. + 359.2.935.99.80 (BG) 
e-mail: natalia.chertoyanova@humandynamics.org 
www.humandynamics.org 
 

HULLA & CO HUMAN DYNAMICS KG 
Dondukov bul. 13  
Sofia 1000, Bulgaria 

 

Мелита Михајловска 
 
Координатор на обуките 

 
ГРАДЕЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА 

ПОДОБРО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ЦИП 
FWC BENEF 2009 лот 10 – Трговија, стандарди и 

приватен сектор 
 

тел. +389.77.555.641 (MK) 
e-mail: cip@humandynamics.org 

ЦИП обучувачи 

Даниела Ринк 

Експерт за ЦИП/ Раководител на тимот 

 
ГРАДЕЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА 

ПОДОБРО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ЦИП 
FWC BENEF 2009 лот 10 – Трговија, стандарди и 

приватен сектор 
 

тел. +389.7072.1918 (MK) 
тел. + 49.152.0980.8572 (DE) 
e-mail: daniela.rink@rink-consult.de 
Skype: daniela.rink 
www.rink-consult.de 

Лариса Водеб 

Експерт за ЦИП 

 
ГРАДЕЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА 

ПОДОБРО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ЦИП 
FWC BENEF 2009 лот 10 – Трговија, стандарди и 

приватен сектор 
 

тел. +389.7072.1917 (MK) 
тел. + 386.41.571.426 (SI) 
e-mail: larisa_vodeb@yahoo.com 
Skype: lara.vodeb 

 

 

А тука се и локалните партнери на Европската мрежа на претпријатија (види Анекс 

6 за контакт информации). 
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Користена литература 

Програма за работа на ЕИП за 2011г., 18/01/2011 
(објавена на веб страната: 

http://ec.europa.eu/cip/files/cip/docs/eip_2011_work_programme_en.pdf) 

 
Водич за апликанти, Инструмент: Пилот тип A, Повик за доставување предлози ИКТ ПСП 

5, Генерален директорат за информатичко општество и медиуми, 01/03/2011 

(објавен на веб страната: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_1
1/index_en.htm 

 

Водич за апликанти, Инструмент: Пилот тип B, Повик за доставување предлози ИКТ ПСП 
5, Генерален директорат за информатичко општество и медиуми, 01/03/2011 

(објавен на веб страната: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_1
1/index_en.htm 

 

Водич за апликанти, Инструмент: Мрежа на најдобра пракса, Повик за доставување 
предлози ИКТ ПСП 5, Генерален директорат за информатичко општество и медиуми, 

01/03/2011 

(објавен на веб страната: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_1

1/index_en.htm)  

 

Водич за апликанти, Инструмент: Тематски мрежи, Повик за доставување предлози ИКТ 
ПСП 5, Генерален директорат за информатичко општество и медиуми, 01/03/2011 

(објавен на веб страната: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_1
1/index_en.htm)  

 

Водич за предлагачи, Изградба на вештини (ЦИП-ИЕЕ-ПРОМО-БВИ), Повик за 
доставување предлози 2011г.  

(објавен на веб страната: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm) 
 

Водич за предлагачи, Проекти за промоција/дисеминација: САВЕ, АЛТЕРНЕР, СТИИР и 

Интегрирани иницијативи, (ЦИП-ИЕЕ-ПРОМО-БВИ), Повик за доставување предлози 

2011г. 
(објавен на веб страната: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm)  

 
Програма за работа на ИКТ ПСП за 2011г. 

(објавена на веб страната: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2011_for_pu
blication.pdf )  

 

Програма за работа на ИЕЕ за 2011г., 18/01/2011  
(објавена на веб страната: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm) 

 
Практичен водич за можности за финансирање од ЕУ за истражување и иновации, 

Конкурентни европски региони преку истражување и иновации, 02/06/2009 (објавен на 

веб страната: 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-eufunding_en.pdf ) 
 

http://ec.europa.eu/cip/files/cip/docs/eip_2011_work_programme_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2011_for_publication.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2011_for_publication.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-eufunding_en.pdf
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Анекси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


