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Јавен повик  
за финансиска поддршка преку Фондот за можности  

 

 

Датум на објавување: 17 март 2021 

 

Согласно стратегијата за поддршка на секторот оддржливо земјоделство, преку 

Фондот за можности, Програмата за зголемување на пазарната вработливост (IME) 

во партнерство со Министерството за Економија обезбедува поддршка на МЕРКА 1. 

Развој и поддршка на претприемништвото, ММП, подмерка 1.1 Финансиска поддршка 

за микро и мали претпријатија, која е дел од Програмата за конкурентност, иновации 

и претприемништво за 2021 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.15/21) 

Краток опис на Прогамата за зголемување на пазарната вработливост (IME) 

Програмата за зголемување на пазарната вработливост, финансирана од Швајцарската 

Агенција за развој и соработка. има за цел зајакнување на деловниот сектор преку 

создавање на поволна околина во три сектори со високорастечки потенцијал за развој: 

одржлив агробизнис, авантуристички/активен туризам и информатичка и комуникациска 

технологија (ИКТ). 

 

Активностите на IME се насочени кон проширување на пазарите и зајакнување на 

конкурентноста на домашните чинители во овие три сектори, подобрување на 

финансискoто работење преку подобрување на квалитетот на производите и услугите, и 

создавање одржливи работни места за соодвтено квалификуван кадар во Северна 

Македонија, особено за жени и млади. 

 

Програмата IME работи на создавање на 2.706 нови работни места и резултатите кои се 

стреми да ги постигне преку развој на пазарниот систем се: 

1. Развој и раст на компаниите во избраните сектори преку подобрување на 

производите и услугите и проширување на пазарите. 

2. Подобрени услуги и унапредена политика и регулатива, со што ќе се создаде 

постимулативна околината за раст на компаниите во избраните сектори, и 

3. Компаниите да обезбедат поатрактивни и инклузивни услови за работа за  млади и 

жени, како и нивно задржување на работните места. 
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Целта на Фондот за можности 

Целта на Фондот за можности на Програмата IME е да го зголеми бројот на работни места, 

приходите и продажбата на приватниот сектор преку решавање на предизвици на пазарниот 

систем во секторите: одржлив агробизнис, авантуристички/активен туризам и ИКТ. За да се 

решат неефикасностите на пазарниот систем на траен начин, IME ќе ко-инвестира со локални 

компании. Средствата ќе се користат стратешки да се стимулираат актерите на пазарот, 

особено предводниците или оние кои ќе воспостават нови подобрени деловни модели, без 

разлика дали се компании или група на компании (претпријатија) вклучени во алијанса. 

Многу иновативни компании (претпријатија) треба да ги приоритизираат своите одлуки за 

инвестиции поради ограничените ресурси, високата цена на капиталот и ограничувањата на 

протокот на пари, што значи, тие треба да ги распределат своите инвестиции во текот на 

неколку години. Ова не само што влијае на нивната деловна експанзија и создавање на 

вработувања, туку има и силно влијание врз растот на нивните добавувачи.  

 

Фондот за можности нема да се користи за субвенционирање на трошоците или 

инвестициите што претпријатијата би ги направиле сами, туку ќе се користи за ко-

инвестирање со претпријатија што не се во можност сами да ја направат инвестицијата во 

дадената временска рамка со цел да генерираат раст и нови вработувања. IME ќе поддржи 

иновативни идеи што можат да се реплицираат во индустријата и ќе доведат до нови 

вработувања или приходи за ММСП-ја како и за нивните добавувачи.  

 

Овој повик за Фонд за можности Програмата IME го распишува и го реализира во соработка 

со Министерството за економија.  

 

Поддршка преку Фондот за можности на IME за развоен проект 

Микро или мало претпријатие кои инвестира во развоен проект со кој се воведува иновација 

или се врши подобрување на бизнис моделот, може да аплицира за поддршка преку 

инструментот Фонд за можности на IME со кофинансирање на 50% од докажаните трошоци, 

но не повеќе од 400.000,00 денари по апликант направени за следните намени: 

• Развој на синџирот за снабдување со суровина (на пр. подобрување на 

продуктивноста или зајакнување на капацитетот на другите актери во синџирот на 

снабдување). 

• Воведување на нова технологија (на пр. воведување иновации, нови еколошки 

норми, подобрување на ефикасноста на процесите, и сл.)  

• Развој на нов производ (на пр. консултант, нов рецепт, тестирање, дизајн, етикети, 

пакување и сл.) 

• Развој на пазар (учество на саеми, влез во маркет, презентации, промоции, онлајн 

платформи, брендинг и сл.) 

 

* За претпријатија кои се во сопственост на жени, над 50% и управувани од жени, 

процентот на кофинансирање на  докажаните трошоци ќе се зголеми за 10%. 
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Фондот за можности не покрива ниту една од следниве активности: 

• Капитални расходи, вклучително и купување на основни средства или купување 

недвижен имот 

• Изградба на објекти и реновирање 

• Капитални заеми 

• Поддршка или лобирање во име на политички партии 

• Верски активности 

• Поддршка на полицијата или војската 

 
Право на учество на повикот за поддршка од Фондот за можности на IME 

Поддршка од Фондот за можности на IME програмата може да добијат микро и мали 
претпријатија кои вршат претежна дејност (наведена во тековната состојба) која спаѓа во 
шифра на дејност C/B согласно Националната Класификација на Дејностите-Рев.2.: 

10.3 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 

10.31     Преработка и конзервирање на компири 

                             10.32     Производство на сокови од овошје и зеленчук 

10.39     Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 

11.0 Производство на пијалаци 

              11.02     Производство на вино од грозје 

              11.03     Производство на јаболковина и вина од друго овошје 

 

Предимство за поддршка ќе имаат претпријатија кои аплицирале за поддршка преку 

подмерка 1.1 Финансиска поддршка за микро и мали претпријатија на Министерството 

за економија.  

 
Аплицирање  за поддршка од Фондот за можности на IME Програмата 

Претпријатијата кои се заинтересирани да аплицираат за поддршка од фондот за можности 

на IME програмата треба да изготват и достават Апликација со предлог развоен проект. 

Апликацијата треба да се состои од: 

1. Технички предлог (Концепт - Анекс I) 

2. Предлог буџет (Образец за буџет - Анекс II) 

3. Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија, не 

постара  од 2 (два) месеци 

4. Биланс на успех и биланс на состојба од последната затворена финансиска година  

 

Повикот за аплицирање со предлог проекти, Анекс 1 - образец за концепт, Анекс II - образец 

за буџет се објавени на веб страната на Програмата за зголемување на пазарната 

вработливост www.ime.org.mk  

 
Начин и рок на доставување на апликациите 

http://www.ime.org.mk/
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Сите апликанти мора да ги достават апликациите електронски преку е-пошта на: 

ContactIME@thepalladiumgroup.com најдоцна до 16.04.2021. Секое барање добиено по 

истекот на рокот ќе биде одбиено. Прашањата во врска со поднесувањето на апликациите 

мора да бидат испратени по е-пошта не подоцна од 5 дена пред истекот на рокот за 

доставување на ContactIME@thepalladiumgroup.com. IME нема обврска да дава појаснување 

на прашањата добиени по крајниот датум. Одговорите ќе бидат дадени најдоцна 2 дена 

пред крајниот рок за доставување на апликациите. 

Евалуација на апликациите за поддршка од Фондот за можности 

Заедничка комисија од Програмата IME и Министерството за економија ќе ги евалуира 

апликациите според однапред дефинирани критериуми утврдени подолу. Доколку е 

потребно, во процесот на евалуација, IME може да побара појаснување и дополнителни 

материјали од aпликантите. Барањето за доставување дополнителни информации треба да 

се смета како дел од процесот на евалуација и нема да значи позитивна одлука или 

обврска од страна на IME да им додели поддршка на апликантите.  

 

Апликациите за поддршка во рамките на Фондот за можности ќе бидат оценети според 

следниве критериуми: 

Критериуми  за евалуација  

Стратешки пристап (35 поени) поени 

1. Предложената активност ќе доведе до создадавање нови (директни со 
полно работно време или сезонски) работни места како резултат на 
инвестициите во развојниот проект 

(10 поени) 

2. Предложената активност ќе резултира со зголемена продажба на 
претпријатието  

(15 поени) 

3. Предложената активност ќе доведе до зголемено вработување и продажба 
за другите актери во синџирот на снабдување 

(10 поени) 

Технички пристап (30 поени)  

1. Методологијата за спроведување на проектот е јасна и реална во однос на 
времето и потребните ресурси  

(10 поени) 

2. Други засегнати страни кои ќе имаат бенефит од развојниот проект  (8 поени) 

3. Активноста е иновативна (нешто ново) во споредба со моменталниот бизнис 
модел на претпријатието  

(5 поени) 

4. Апликантот има финансиски и човечки ресурси за продолжи со развивање 
на активноста  откако ќе заврши поддршката за IME и МоЕ 

(5 поени) 

5. Преку оваа апликација, апликантот ќе усвои подобрени и инклузивни 
политики и / или практики за човечки ресурси 

(2 поени) 

Вработување на млади и жени (20 поени)  

1. Директните работни места ги пополнуваат млади (на возраст од 19-29 
години)  

(8 поени) 

2. Директните работни места ги пополнуваат жени  (8 поени) 

3. Апликантот планира да воведе нови стимулации или политики за 
зголемување на вработеноста на жени и / или млади  

(4 поени) 

Организациски способности (10 поени)  
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1. Апликантот имаат добра евиденција во оваа деловна активност и / или 
пазар;  

(5 поени) 

2. Апликантот имаат потенцијал и менаџерски капацитет да развива и 
спроведува интервенција во активноста; 

(5 поени) 

Ефективност на трошоците (5 поени)  

1. Учеството со директен финансиски придонес на апликантот во вкупните 
трошоци на активноста е најмалку 50%  

(5 поени) 

  

Сите апликанти кои доставиле апликации ќе бидат известени за резултатите од евалуацијата 

по е-пошта најдоцна 15 дена по одобрувањето на апликациите од страна на Министерство 

за економија. 

Одобрување на апликациите 

Пред потпишување на договор за поддршка преку Фондот за можности, IME мора да 

добие претходно одобрување од SDC (Швајцарската Агенција за развој и соработка). Секој 

апликант ќе биде предмет на проверка од аспект на веродостојност, реномираност на 

претпријатието и сопствениците со цел да се заштити репутацијата на проектот и 

Швајцарската Агенција за развој и соработка. Исто така, апликациите чија имплементација 

би имала директни негативни последици врз животната средина и влијание на 

климатските промени нема да се разгледуваат.   

 

IME го задржува правото да финансира која било или ниту една од поднесените 

апликации. Аплицирањето на овој повик не претставува обврска за доделување на пари од 

страна на IME, ниту пак IME се обврзува да плати за трошоците направени при подготовка 

и поднесување на апликацијата. Понатаму, IME го задржува правото да одбие било која 

или сите апликации, доколку предложените активности не се во најдобар интерес на SDC и 

Швајцарската влада.  

 

Прифатливи трошоци и принципи на исплата на поддршката 

Прифатливи трошоци во апликацијата ќе се сметаат само трошоци директно поврзани со 

намените дефинирани во повикот направени во текот на 2021 година. Предлог буџетот се 

доставува како посебен документ од техничкиот предлог и содржи проценка на максимални 

вредности на прифатените трошоци за финансирање. Износите на трошоците треба да се 

засноваат на реални проценки и понуди што ќе послужат како доказ дека се во опсегот на 

пазарните цени. Апликантот е должен детално да го пополни буџетот, наведувајќи ги сите 

единици, бројот на единиците и единечните стапки. Треба да се претстави и наративен опис 

на трошоците. Паушални суми нема да бидат прифатени. На апликантите им е дозволено да 

ги менуваат буџетските редови во согласност со потребите на активностите на предлогот. 

Сретствата од IME ќе се исплаќаат како фиксна сума по завршувањето на одредена фаза на 

реализација и постигнување на одреден резултат, што ќе биде детално дефинирано во 

договорор. Претпријатието ќе треба да поднесе фактура за секоја реализирана фаза 

наведена во договорот. Заедно со фактурата, претпријатието ќе треба да приложи и 

придружни финансиски документи како потврда за трошоците кои се поддржани од IME 
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како и за сите останати трошоци во проектот направени од претпријатието и со поддршката 

на Министерството за Економија.  Секое несовпаѓање со договорениот буџет ќе доведе до 

намалување на износот на ко-финансирање (поддршка) од IME. 

 

Мониторинг и мерење на резултатите од поддршката 

Со одобрените апликанти, IME ќе потпише договор за поддршка, ќе ја следи 

имплементацијата и секои 6 месеци врши мониторинг на резултатите на проектите во 

времетраење од 2 години по завршувањето на имплементацијата на проектот. Во текот на 

имплементацијата, претпријатијата со кој е потпишан договор за поддршка мора да ги 

почитуваат сите правила и процедури на SDC и Palladium (вклучително и процедури за 

набавки).  

 

Претпријатието е обврзано да пополни основен прашалник со почетни податоци пред 

реализацијата на проектот како и целосно откривање на сите финансиски и нефинансиски 

резултати добиени од инвестицијата поддржана од IME и МоЕ. Овие податоци ќе се сметаат 

за доверливи и ќе се користат само за целите на проценка на успешноста на проектот 

поддржан од IME и Министертсво за економија и во редовните извештаи на IME спрема 

Швајцарската Агенција за развој и соработка.  

 

Објавување на резултатите од проектот со поддршка од Фондот за можности 

IME во соработка и со согласност на претпријатието корисник на поддршката, периодично ќе 

објавува на својата веб и фејсбук страница, технички информации за позитивните резултати 

остварени од реализацијата на проектот со поддршка на IME и МоЕ. Вкупните сумирани 

резултати од конечниот извештај за реализацијата на проектот можат да бидат објавени од 

страна на IME во (јавно достапни) извештаи. Секое известување или објавување на 

имплементацијата и резултатите на проектот од страна на апликантот, тој е должен да 

наведе дека активноста е финансиски поддржана од IME и МоЕ.  

Анекси: 

Анекс 1: - Технички предлог (Концепт) 

Анекс 2: -  Предлог буџет (Образец за буџет) 


