ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ИДЕИ
Програма за зголемување на пазарната вработливост (IME)
Зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability- IME) е програма на
Швајцарската агенција за развој и соработка, имплементирана од Паладиум. IME во
соработка со актерите на пазарот се стреми да го подобри квалитетот и испораката на
услугите за деловна поддршка, пристап до финансии и инвестиции и создавање околина што
ќе им овозможува на компаниите да обезбедат инклузивни можности за зголемување на
обемот на вработувањата. Овие активности имаат за цел да придонесат кон одржливи
промени во секторот на активен туризам, информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) и
секторот на одржлив агробизнис, за да се поттикне нивен раст и да прераснат во динамични
сектори кои ќе креираат благосостојба и вработувања.
Програмата за зголемување на пазарната вработливост има за цел да креира 2.706 нови
висококвалификувани работни места преку развој на приватниот сектор во избраните
високорастечки сектори. Програмата придонесува повеќе невработени во земјата, особено
младите и жените, да добијат одржливо, пристојно вработување или самовработување и да
остварат поголеми приходи. Резултатите кои се стремиме да ги постигнеме се следниве:
•
•
•

Резултат 1: Развој и раст на компаниите во избраните сектори преку подобрување на
производите и услугите и проширување на пазарите.
Резултат 2: Подобрени услуги и унапредена политика и регулатива, со што ќе се
создаде постимулативна околината за раст на компаниите во избраните сектори.
Резултат 3: Компаниите ќе обезбедат поатрактивни и инклузивни услови за работа за
вработените, особено за млади и жени.

Досегашната поддршка на Програмата IME
За време на имплементацијата, програмата IME ги идентификуваше недостатоците на
пазарот и соработуваше со приватниот сектор, локалните деловни организации (business
service organizations-BSO) и владините институции во насока на генерирање инклузивни и
одржливи економски можности во три избрани сектори: авантуристички/активен туризам,
одржлив агробизнис и информатичка и комуникациска технологија.
И покрај огромните предизвици предизвикани од пандемијата, Програмата IME успешно
соработуваше со компании-двигатели во секторите, како и клучните бизнис организации во
избраните сектори. Преку Фондот за можности, Програмата IME коинвестираше во 35
развојни проекти. Преку овие проекти, IME ги охрабри компаниите да иновираат, да ја
подобрат конкурентноста и да ги приспособат своите деловни операции и да создадат нови
вработувања, особено за младите и жените.
IME спроведе и пристап за посеопфатна поддршка преку Фондот за можности, градејќи
алијанси и пилотирање на иновативни практики, а исто така соработуваше и со јавните
институциите. Ваквиот пристап во комбинација со сеопфатното разбирање на поддржаните
сектори, резултираше со неколку успешни интервенции каде што повеќе компании се
организираа во алијанси за да постигнат конкретни и одржливи системски промени. На
пример, се формираше алијанса на мали преработувачи на премиум производи за да се
изгради заеднички модел на дистрибуција и маркетинг на нивните производи на домашниот
пазар. Во туризмот, се формираше неформално здружување/алијанса на мали даватели на
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услуги и водечки тур-оператори кои инвестираа во подобрување, диверзификација и
промовирање на активната туристичка понуда во Охрид како дестинација, насочени кон
привлекување на туристи од западните пазари на ЕУ.
Новиот пристап, исто така, му овозможи на IME да биде партнер со Фондот за иновации и
технолошки развој за заеднички да ги креира и имплементира следните два повици: 1)
Дигитализација во земјоделството каде што им се помага на компаниите со иновативни ИКТ
решенија да ги финализираат своите производи и комерцијално да ги презентираат нa
производителите и преработувачите и 2) „Стартап Херои“ каде што им се помогна на повеќе
производствени стартапи да ги финализираат и пласираат своите производи на полиците на
водечките синџири на супермаркети низ целата земја.
Цел на повикот
Целта на овој повик е прибирање идеи за ко-финансирање активности/инвестиции преку кои
се адресираат секторски проблеми и предизвици со кои се обезбедуваат услови компаниите
одржливо да ја зголемат конкурентноста, го зголемат својот и приходот на своите добавувачи
во горенаведените сектори поддржани од Програмата IME преку:
•
•
•
•

•
•

Подобрување на соработката на компаниите со своите добавувачи и со сите
чинители во синџирот на снабдување со цел зајакување на капацитетот и
конкурентост на синџирот на снабдување,
Подобрување на квалитетот на производите и услугите, оптимизирање на процесите,
зголемена продуктивност и забрзан раст, зголемување на продажбата и пристап на
нови пазари,
Подобрување на услугите за бизнисите и системски раст во избраните сектори преку
јакнење на капацитетите на давателите на услуги за развој на бизнисот,
Подобрување на капацитетот за застапување и јавен приватен дијалог за реформи и
решавање на клучни проблеми со кои се соочуваат секторите,
Подобрување на капацитетите за управување со човечки ресурси на приватниот
сектор со цел создавање пристојни работни места, особено за млади и жени,
Поврзување и создавање на партнерства од приватниот сектор со формални и
неформални образовни институции и даватели на обуки со цел прилагодување на
потребите на пазарот на трудот.

Сите предложени активности треба да водат кон долгорочни системски промени во секторите
(на пример: подобрено деловно опкружување, подобри бизнис услуги, раст во секторите
подобрени инклузивни практики и др.), а со тоа и зголемување на приходите на компаниите и
создавање на нови одржливи работни места, особено за жените и младите.
Процесот се состои од две фази:
Фаза I: Прибирање на предлог идеи
Заинтересираните апликанти треба да достават краток концепт од 2 страници кој ќе ги содржи
следните информации:
•
•
•
•
•
•

Профил на апликантот/апликантите (информации релеванти за повикот).
Проблем/предизвици со кои се соочувате?
Опишете ја предложената активност/инвестиција.
Како предложената активност/инвестиција ќе го реши проблемот? Како ја утврдивте
потребата за ваква активност на пазарот, дали направивте истражување на пазарот?
Која е иновативноста која ја предлагате?
Колку е вкупната вредност на инвестиција? Како ќе го обезбедите вашето
финансиско учество (ваше директно учество, нефинансики институции, банки,
локални или национални програми за поддршка)?
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•
•

•
•
•

Кој друг ќе има бенефит од активноста/ инвестицијата (добавувачи, партнери,
заедницата, секторот итн.)?
Кои се очекуваните резултати од предложената инвестиција кај вас и во синџирот на
снабдување (примери: нови пазари, вработувања, зголемена продуктивност,
зголемена продажба, нови/подобрени производи, нови добавувачи, поголем откуп на
суровина или услуги, подобрување на условите за работа на вработените)?
Зошто не можете да ја направи инвестицијата без поддршка од IME?
Како инвестицијата ќе продолжи да функционира и да биде одржлива по завршување
на поддршката од IME?
Временска рамка (период) за спроведување на активноста/инвестицијата.

Апликантите со предлог идеите кои соодвествуваат на целите на повикот и очекуваните
резултати, ќе бидат поканети да ја презентираат идејата пред тимот на IME во рок од 30 дена
од поднесувањето на предлогот.
Позитивно оценетите концепти во Фаза I ќе бидат дополнително развиени во Фаза II.
Фаза II : Потенцијалните партнери ќе бидат поканети да развијат целосни предлог проекти,
кои ќе вклучуваат подетални информации и конкретни очекувани резултати од инвестицијата.
Подолу следат неколку илустративни примери за потенцијални предлог идеи/проекти за
кофинансирање и очекувани резултати:
Одржлив агробизнис
Примери
• Здружување на група на помали земјоделски преработувачи за заедничка дистрибуција и
промовирање на нивните производи со додадена вредност на домашниот или извозниот
пазар, итн.
• Заеднички настап на нови пазари на група компании (преку трговски мисии, Б2Б, ангажман
на трговски агенти, и сл.).
• Воведување на иновативен производ за познат преработувач или извозник со поддршка на
синџирот на снабдување (планско договорно производство).
• Поддршка во постигнување на стандардите за пласман на нови пазари на компанија или на
група на компании.
Очекувани резултати
• Зголемена продажба и генериран приход кај компаниите и нивните добавувачи
• Нови работни места, особено за млади и жени
• Воведување на иновативна технологија/ производи
• Влез на нови пазари, нови клиенти
• Број на бизниси кои имаат бенефит од инвестицијата/активностите
• Подобрување на условите за работа, особено за жени и млади

Активен/авантуристички туризам
Примери
• Здружување на локални даватели на туристички услуги и домашни тур оператори, заради
развивање на одржливи производи и интегрирана понуда за зголемен интерес кај туристите
и продолжување на нивниот престој.
• Здружување на различни туристички чинители заради организиран и интегриран пристап на
пазари со користење на иновативни промотивни алатки со цел да привлечат регионални и
странски туристи.
• Воведување на еко – грин (eco-green) стандардите за сместувачките капацитети на ниво на
дестинација.
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Очекувани резултати
• Зголемена продажба на компаниите кои нудат активни форми на туризам и тур операторите
• Нови работни места, особено за млади и жени
• Број на иновативни еко – грин (eco-green) прозводи/понуди (досега неразвиени во земјава)
• Зголемен број на туристи во дестинацијата
• Нови освоени пазари и нови клиенти
• Развој и промоција на нови иновативни промотивни алатки (дигитални и конвенционални)
• Зголемен број на туритички чинители со еко – грин (eco-green) сертификат во дестинацијата
• Зголемен број на туристи во дестинацијата, заради креирање на еко – грин (eco-green)
понуда во дестинацијата

Информатичка и комуникациска технологија (ИКТ)
Примери
• Алијанса на компании здружени за настап и освојување на странски пазар (Б2Б настани,
саеми и трговски мисии, ангажман на трговски претставник, итн.).
• Јакнење на капацитетот за воведување на нови технологии или стекнување специфични
знаења во одреден домен со цел креирање нови производи.
• Унапредување на синџирот на снабдување и креирање долгорочни партнерства за
специфична потребна технологија.
• Поддршка во креирање на спин-офф компании како резултат на иновативна технологија и
специфично знаење (know-how) која ќе ја збогати мрежата на добавувачи на носечката ИКТ
компанија.
• Развој и примена на интегрирани дигитални решенија за потребите на повеќе компании или
алијанса на компании од друг сектор, пример 1) примена на дигитални технологии за
прецизно земјоделство кои треба да доведат до зголемна продуктивност и намалени
трошоци, 2) примена на дигитално решение за подобро организирање и функционирање на
набавките каде корист ќе имаат повеќе компании во синџирот на снабдување, 3)
дигитализација на продажните активности односно дигитални решенија за продажба кои ќе
бидат користени од поголем број компании или алијанса на компании.
• Поддршка за поврзување на стартапи кои имаат апликативни решенија во секторите
поддржани од ИМЕ со потенцијални корисници на решенијата.
• Иновативни идеи и концепти за надминување на недостатокот на ИКТ работна сила во
секторот.
Очекувани резултати
• Раст на секторот
• Зголемена продажба на ИКТ решенија
• Нови работни места, особено за млади и жени
• Воведување на иновативна технологија/развој на производи наместо “лон” услуги
• Влез на нови пазари, нови клиенти
• Број на бизниси кои имаат бенефит од инвестицијата/активностите
• Подобрување на условите за работа, особено за жени и млади

Други програмски активности во согласнот со целите на повикот
Примери
Очекувани резултати
• Поврзување на една или повеќе
• Компании кои ќе воспостават суштинска
образовни институции со компании.
соработка со образовни институции
• Студенти кои ќе бидат вработени или
ангажирани како практиканти во
компаниите
• Студенти поддржани од страна на
компаниите во секторите за изработка на
дипломски, магистерски и докторски труд
• Нови или адаптирани напредни образовни
програми согласно потребите на пазарот
на труд
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•

Развој и спроведување на програми за
воспоставување инклузивни практики
за управување со човечките ресурси во
компаниите, со фокус на млади и жени.

•

•

Компании кои воведуваат нови
стимулативни мерки и/или политики за
зголемување на вработеноста на жените
и/или младите
Компании кои усвојуваат подобрени и
инклузивни политики и/или практики за
човечки ресурси, работни услови и
унапредување со фокус на жени и млади

•

Организирање актвности/хакатони
помеѓу образовни институции/студенти
за вмрежување на студентите по
информатички науки, земјоделство и
туризам со компании од трите сектори
на IME со цел да се креираат
софтверски решение кое ќе биде
применети во компаниите во
соодветните сектори.

•
•

Развиени софтверски решенија
Комерцијализирани софтверски решенија

•

Креирање образовна
програма/тренинг/академија наменета
специфично за потребите на конкретна
технологија за група на ИКТ компании
кои ќе обезбедат можност за практично
усовршување и вработување на
кандидатите.

•
•

Вработени студенти
Подобрување на условите за работа,
особено за жени и млади
Унапредување на знаењата и примена на
нова технологија

•

Поддршка на компании во сопственост
на жени и млади за поврзување со
пазарот, отварање на нови продажни
канали, развој на нов или подобрување
на постоечки производ/услуга, развој и
спроведување на маркетинг стратегија,
развој на е-продавници, или пристап до
нови пазари.

•
•

Зголемена продажба
Нови работни места

•

Воведување на нови финансиски
инструменти наменети за компаниите;
обезбедување на пристап на
компаниите до дигитални алатки,
платформи и/или инструменти кои ги
подобруваат нивните финансии,
обртни средства и заеми.

•

Компании кои ги користат ново
креираните финансики инструменти
Обем на обезбедени финансиски
средства од надворешни извори

•

•

Следниве активности/трошоци не се предмет на поддршка:
• Капитални расходи, вклучувајќи градежни активности или купување недвижен имот,
возила/основна механизација;
• Трошоци за капитални заеми (кредити, камати, провизии, осигурување);
• Режиски трошоци;
• Субвенционирање на плати на вработени;
• Царина за намените/трошоците за кои се бара субвенција;
• Курсни разлики;
• Поддршка или лобирање во име на политичките партии;
• Верски активности;
• Поддршка од полиција или војска.
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Кој може да поднесе предлог идеи:
•
•

•

Компании и организации регистрирани како правни лица најмалку една година пред
поднесувањето на идејата, согласно законите на Република С. Македонија.
Група на компании организирани во алијанса кои дејствуваат заедно и се
согласуваат една од нив да аплицира во име на другите. Алијансата може да ги
вклучи општините како институции за поддршка и академската заедница, но истите
не може да се директни корисници/апликанти.
Организации за деловни услуги со специфичен мандат во еден од секторите што ги
поддржува IME.

Овој повик не е наменет за поединци, јавни или владини институции или организации
контролирани од владин ентитет.
Потенцијалните партнери треба:
•
•
•
•
•
•

да се иноватори или двигатели во индустријата;
да бидат подготвени да коинвестираат најмалку 50% од инвестицијата;
да покажат дека предложената идеја/активност ќе доведе до зголемување на
вработеноста или приходите за компаните/организациитеи/или нивните
добавувачи/соработници;
да покажат зошто не можат да ја реализираат инвестицијата без поддршка од IME;
да покажат дека имаат конкретна посветеност, интерес за соработка со широк опсег
на засегнати страни (партнери, соработници, компании во синџирот на снабдување,
други проекти, итн.);
да демонстрирааат одржливост на пристапот и инвестицијата како и подготвени
човечки ресурси за реализација на инвестицијата во предложената временска рамка.

Вредност на поддршката
Финансирањето од страна на IME е до 50% од вкупниот предложен буџет за
активноста/инвестицијата. Висината на поддршката за ко-финансирањето e максимум до
30.000 CHF за коинвестирање со поединечни компании и нивни партнери во синџирот на
снабдување согласно горенаведените барања, или до 100.000 CHF со повеќе засегнати
страни здружени во алијанса за решавање на секторски прашања.

Рок за поднесување на идеи
Заинтересираните апликанти треба да ги достават своите идеи на следната е-пошта:
ContactIME@thepalladiumgroup.com, најдоцна до петок, 23 септември 2022, до 17.00 часот.
Прашања поврзани со повикот може да се испратат на следната емаил адреса:
ana.mihajlova@thepalladiumgroup.com
Предлог идејата/ активноста треба да се формулира на 2 страници, со одговори на
горенаведените прашања, како и предлог буџет во МКД на вкупната вредност на проектот,
и коинвестицијата од апликантот и/или сите вклучени страни.
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