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Во ова издание ќе може да
прочитате:
» Нови производи и пазари на на видик за
ИКТ секторот
» Успешно застапување на МАСИТ за
поволна даночна реформа во ИКТ
секторот
» Органско производство и сертификација
во подем
» Издржливи во криза - активности
и научени лекции во туризмот од
почетокот на Ковид-19 пандемијата
» Стандарди за безбедност – предуслов за
развој на активниот туризам
» Како македонските (ИТ) компании да
привлечат и задржат квалитетен кадар
» …и многу други теми…
Програмата за зголемување на пазарната
вработливост (ИМЕ) поддржана од Швајцарската агенција за соработка и развој се стреми
кон создавање поволна деловна околина во три
сектори кои се идентификувани како сектори
со потенцијал за развој: одржлив агробизнис,
активен / авантуристички туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).
Успехот низ бројки: август 2019 –
декември 2020
Преку стимулирање на клучните чинители во секторите и поттикнување поефикасно искoристување на услуги за деловна
поддршка, постигнавме:

274

нови работни места, од кои
138 жени и 142 млади лица

44.6%

98

Спортско качување во Демир Капија

компании воведуваат нови
технологии, иновација,
стандарди и подобрени
бизнис практики

просечен пораст во
продажба

229

компании, од кои 42 се
менаџирани од жени,
искористиле услуги за
деловен развој

CHF

4 милиони

9
10

обезбедени средства
од финансиски
и нефинансиски
институции

компании вовеле стандарди
за органско производство и
безбедност на храна
ИКТ компании
сертифицирани на
компаниско ниво

Информациска и комуникациска
технологија – ИКТ
Успешно застапување на МАСИТ за поволна даночна реформа во ИКТ секторот

Фатмир Битиќи, Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања,
на официјалната промоција на извештаите

ИМЕ ја поддржа Стопанската
комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ
да подготви прв Национален
извештај за ИКТ индустријата
и Извештај за извоз за ИКТ индустријата. Извештаите понудија

основа за планирање и политики
во ИКТ секторот, во областите
образование, работна сила, развој
на нови производи и промоција на
извозот. Беше отворен и дијалог
од страна на МАСИТ кон Владата
на Северна Маке-донија, што

овозможува градење подобра бизнис регулатива во секторот. Донесени се измени во легислативата
кои стапија во сила од јануари
2021 и врз основа на кои се
воведуваат даночни олеснувања
за вработените во ИКТ секторот.
Како даночно признат расход ќе се
смета трошокот за дополнително
здравствено осигурување и трошокот за обука на вработените.
Со ова ќе се стимулираат ИКТ
компаниите повеќе да вложуваат
во работната сила и да создадат
подобро платени работни места за
млади луѓе.
Најавената реформа на Владата за постепено да го намалува и
потполно укине данокот на личен
доход ќе служи како дополнителен
стимул за ИТ професионалците
да останат во индустријата и во
државата и ќе придонесе за општ
развој на секторот.
Извештаите се подготвени на
основа на квантитативна и квалитативна анализа на податоци собрани
од 106 компании.
Бесплатен примерок од извештаите ТУКА.

Сертификација како патоказ кон квалитет за ИКТ секторот
Побарувачката за сертификација во ИКТ секторот останува висока. Само во втората половина на 2020
год., 8 компании добиле ISO сертификат преку Инструментот за плаќање по учинок на ИМЕ. Многу од нив
и дополнително инвестираат за плус стандарди со
што ја подобруваат својата конкурентност.
Bransys, локална ИТ компанија, преку сертификационото тело Интерцерт успешно се здоби
со сертификатот ISO 27001. „Денес, благодарение
на програмата ИМЕ, Bransys има систем за информациска безбедност на врвно ниво. Ја подобривме
ИТ структурата, безбедноста, проценка на ризик
итн. Овој сертификат е последен чекор кон
информациска безбедност, со што постојано
демонстрираме посветеност кон безбедноста на
податоци која ја нудиме за постоечките и нови
клиенти.” – Бранко Трајковски, основач и менаџер
на Bransys.
Преку поддршката за ИКТ компаниите да
добијат сертификација на компаниско ниво, ИМЕ
поттикнува погодна бизнис клима и подобро
подготвени консултантиза деловна поддршка
кои имаат цел да обезбедат квалитет преку
сертификација.
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Од давање услуги кон развој на производи – интелигентен потег
на ИТ компаниите
Inteligenta е локална ИТ компанија основана во 2018 год., специјализирана во развој на софтвер и
бази на податоци. Започнале со аутсорсинг услуги кон клиенти во Германија, а подоцна и Швајцарија,
како и на домашниот пазар.
Компанијата има цел да премине од
нудење услуги кон создавање и продажба
на сопствени ИТ производи. Оваа трансформација ќе ги позиционира повисоко во
вредносниот ланец и ќе го осигура патот
кон одржлив развој, пропратен со зголемен
приход и профит.
Inteligenta веќе има развиено прототип
на иновативен производ за безбедност
кој би им помогнал на клиентите да вршат
контрола на безбедноста на клучните
податоци и системи. ИМЕ ја понуди
потребната помош за производот да биде
финализиран и истиот ќе биде пласиран
преку Amazon Web Services, најголемата
платформа за обработка во облак (cloud computing). Ова за Inteligenta ќе значи подобрен
пристап до клиенти.
Усовршени производи и збогатено портфолио се клучни предиспозиции за раст на
компанијата, што пак води кон зголемен
приход и можност за отворање нови работни
места.

Нови пазари, нови можности. Македонски компании
влегуваат на јапонски пазар
Ерата на дигитализација ги проширува можностите за малите пазари како што е Северна Македонија. Ова
е особено евидентно кај ИКТ секторот каде пазарот не познава територијални и физички граници.
ИМЕ ја поддржа локалната
компанија Web Factory да пристапи
на нов пазар. Формирана во 2009
год., Web Factory веќе има успешно
спроведено над 100 проекти со
повеќе од 60 партнери низ светот,
притоа препознавајќи добра шанса
за пристап на „финтек“ пазарот во
Јапонија. Со поддршка на ИМЕ, Web
Factory веќе создаде пристап за да
генерира потенцијални купувачи и
обезбеди експертска поддршка за
локализирање на промотивни материјали и канали. Со адаптација и
надминување на културолошките
разлики се постигнува полесен
пристап и водење бизнис на конкурентниот јапонски пазар.
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ОДРЖЛИВ
АГРОБИЗНИС
Со здружени сили кон поголем извоз на органски лешници
Увозници на органски лешник
од ЕУ и Швајцарија уште од 2016
год. изразуваат интерес за откуп
на македонски лешник. Вкупното
органско производство во тоа време беше под бараниот минимум
во однос на бараните количини за
извоз. Во меѓувреме, како одговор
на зголемената побарувачка сè
повеќе локални производители
преминуваат кон органско производство и почнуваат да инвестираат во модерни пост-бербени
активности. ИМЕ нуди поддршка
на производителите на лешник
да се доближат до бараниот квантитет и квалитет за извоз преку
инвестиции во соодветна опрема,
сертификација и пристап до нови
купувачи и пазари.
ИМЕ го поддржа локалниот
производител на лешници А.Л.
Јунајтид да се стекне со сертификат
според строгите ЕУ стандарди
за органско производство и да го
организира првиот извоз на Косово.
Нелкоски Органик, фамилијарен
бизнис од Струга, со помош на
ИМЕ програмата се поврза со швајцарскиот ланец супермаркети Coop
и инвестира во модерна опрема за
пакување на лешници. Резултатот
е договорен извоз во Австрија,
Германија и Швајцарија. Лешни-

ците сертифицирани со швајцарскиот Bio Suisse стандард се доста
барани на пазарот, па оттаму и
поддршката на Асоцијацијата на
производители на лешник „Еко
Лешник“ каде 11 производители
стекнаа знаење и имплементираа
Bio Suisse стандард. Со оваа инвестиција, Нелкоски Органик и
11 други органски лешникари ги
исполнуваат строгите барања за

влез на швајцарскиот пазар, каде се
постигнува повисока цена за производите и се отвора пат за повеќе
локални производители.
Поради зголемената побарувачка на пазарот, производството
на органски лешник во земјата се
зголемило за 300% во последните 5
години. Локалните производители
се во трка за извоз на австрискиот,
германскиот и швајцарскиот пазар.

п

извод
ро

ан
орг ски

Сертификацијата за органско производство во постојан пораст
Во текот на 2020 година, 8 агробизниси кои произведуваат овошје и зеленчук
на 98 хектари земја добија сертификација за органско производство со поддршка
на ИМЕ. Балкан Биоцерт, првото акредитирано тело за контрола и сертификација
на органско производство во земјата, бележи 15% пораст во приход откако се
вклучија во Инструментот за плаќање по учинок на ИМЕ во улога на фасилитатори
на деловна поддршка.
„Бројот на компании кои ни пристапуваат за органска сертификација
постојано расте, во просек се движи меѓу 280 до 310 апликации годишно. Но,
поважно е што се менува структурата на овие компании. Сè повеќе имаме извозно
ориентирани фирми кои се стремат да воведат органски производи со додадена
вредност. Најчесто се компании од средна големина кои можат да ги повлечат и
помалите актери на пазарот.” – споделува Валентина Колар – Јовановска, менаџер
во Балкан Биоцерт.
Благодарение на меѓународните стандарди за квалитет, овие бизниси го
подигаат квалитетот на своите производи, но креваат стандарди и очекувања и на
секторско ниво и придонесуваат за подобро деловно опкружување.
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Пазарот бара, македонските фирми нудат: нови и иновативни производи

Иновативноста во комбинација со „пулсот“ на пазарот е додадената вредност која ИМЕ ја препозна и
поддржа кај неколку локални агробизниси за тие да можат да ги финализираат и пласираат своите производи
на домашниот и странските пазари:
• Арониа Здрава Храна – воведе 9 нови производи: овошни барови, овошен мед и комбуха со нане.
• Фуд Бар – воведе 12 нови производи: свеж вакуумиран компир и тиква, повеќе видови зелени и свежи
салати и успеа да ја удвои продажбата во 2020 год.
• Винарија Лазар го произведе првото домашно пенливо frizzante вино пакувано во шишиња.
• Хортена произведе посебна сорта пиперки за договорен откуп за Greenyard – втор најголем откупувач
на свежо овошје и зеленчук во светот.
• Аграр Ко понуди пиперчиња полнети со сирење спакувани во атрактивно пакување воведувајќи ги
принципите на неуромаркетинг методологија.

Промотивни настани како дополнителна поддршка
во времe на Ковид пандемија

Од лево кон десно: Министер за економија Кресник Бектеши, Претстедател на
ВоМ Светозар Јаневски, Амбасадорка на Швајцарија Сибил Сутер и Министер за
земјоделство Арјанит Хоџа на отворањето на Светски ден на Вранецот

75 локални и регионални
изложувачи ги претставија своите
производи и услуги на Органска
трпеза, меѓународен саем на органски
производи во Куманово, организиран
од локалната асоцијација Живот.
Освен штандовите отворени за јавноста, без остварени и 23 директни
средби меѓу бизниси на кои беа
склучени договори во вредност од
100.000 швајцарски франци.
Второто годишно издание на
Светски ден на Вранецот успешно
беше организирано од асоцијацијата
Вина од Македонија. Иако се случи
во хибриден формат и повеќето
мастер-класови и презентации беа
онлајн, сепак имаше одличен одзив
на учесници. Извозни менаџери,
претставници од ХОРЕКА секторот,
вински магазини и онолози од многу
земји се придружија за да дознаат
повеќе за оваа локална сорта вино и
да пронајдат начин за одржување на
продажбата на Вранец и во време на
Ковид-19.
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АКТИВЕН
ТУРИЗАМ
Издржливи во криза: активности и научени лекции
во туризмот од почетокот на Ковид-19 пандемијата

Од самиот почеток на затворање на границите и престанок
на активности во туристичкиот
сектор, ИМЕ понуди поддршка
на туроператорите, агенциите и
локални понудувачи на услуги да
останат агилни и да се прилагодат,
со тоа што ќе ја разберат важноста
и можноста за привлекување
домашни туристи.
Националната агенција за
промоција и поддршка на туризмот – АППТ ја подготви видео
кампањата Дома си е дома, со
поддршка на ИМЕ. Со пад на
меѓународните туристи од околу
95%, кампањата имаше за цел да
ги анимира домашните туристи
да поминат активен и безбеден
одмор, а притоа да ја истражат
татковината. Севкупниот промоти-

Како резултат на соработката меѓу ИМЕ и АППТ, Северна
Македонија беше претставена и
како топ дестинација за активен
туризам во серијалот на Lonely
Planet Daydream During Covid
– Ова e воедно дебитантско појавување на нашата држава со
самостојно видео на престижниот
онлајн травел медиум.

Пристапот до нови
пазари добива нов
облик
Новиот доминантен канал
кога станува збор за пристап
до нови пазари и партнери во
туризмот е онлајн. Таква можност
беше и првото издание на New Deal
Europe, првиот саем со фокус на
туристичка понуда за Балканот,
воедно и единствен од таков вид.
За време на саемот се реализираа
1250 бизнис состаноци со заинтересирани туроператори од 36
земји и понуда од 11 балкански
земји.
ИМЕ поддржа 7 македонски
туроператори, членови на Националната асоцијација за дојдовен
туризам – НАИТМ, да земат
учество и да ја претстават својата
понуда. „Беше доста продуктивен
и ефикасен настан. Мојата компанија имаше 22 состаноци со
потенцијални партнери, вклучувајќи и оператори како Tui, Nordic
и Jet2Holidays. Добивме и увид во
тоа како странските туристи ја
перцепираат Северна Македонија

вен материјал развиен во рамките
на кампањата им помага на локалните туристички чинители да
го користат како бесплатен ресурс
за промоција на нивната понуда.

како потенцијална дестинација
за посета.” сподели Александар
Кузмановски од Симониум Травел.
На настанот беа воспоставени
првични контакти и македонските
туроператори очекуваат да потпишат договори за тури со странски туристи кон крајот на 2021 и
2022 година.
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Нова и безбедна туристичка понуда
• Mountain Solution се први во
државата кои донесоа кањонинг,
односно спуштање низ речна
клисура, што се нуди единствено
во Мариово.
• Хостел Китка од Вратница ја
збогати понудата со планински
велосипеди за посетителите во
регионот на Шар Планина, на
патот кон врвот Љуботен.
• Хотел Скардус сега нуди електрични велосипеди на Попова
Шапка.
Пандемијата со Ковид-19 која
предизвика застој во туризмот,
не беше пречка за некои од иновативните провајдери на туристички услуги да развијат нови
производи и да покажат отпорност
адаптирајќи ја понудата за домашните туристи. Понудата е во согласност со новите трендови за
безбедни активности на поизолирани и помалку истражени дестинации на отворено.
• JJ Adventures воведе атрактивни
водни спортови за побогата понуда на Охридското Езеро.

Локално единство за подобра дестинациска
промоција на Демир Капија

Предводени од винаријата
Попова Кула, 13 туристички
чинители, компании и Општина
Демир Капија, создадоа алијанса
за засилена промоција на локалната туристичка понуда која се
состои од качување по карпи,
кајакарење, велосипедизам, култура, дегустација на вино, храна и
сместувачки капацитети.
Локалните чинители ефективно го искористија периодот
кога поради Ковид-19 немаше

посетители, па активно работеа
на подобрување на локалната
инфраструктура и промотивни
материјали – дестинациско лого и
слоган „Наздравје со природата“,
печатени мапи, поставување патокази и информативни табли.
Исто така, изработија и
официјална интернет страница за
дестинацијата http://visitdemirkapija.mk/ за подобро информирање
на локалните, регионални и странски посетители.

Современи стандарди за
активен туризам подразбираат
безбедност на сите операции, а
тоа придонесува за зголемување
на конкурентноста на туристичкиот производ. Македонското здружение за заштита
и спасување во планина и не-

Стандарди за
безбедност –
предуслов за развој на
активниот туризам
пристапен
терен
Асклепиј,
продолжува со обука на нова
генерација
спасители
во
планина на теми како што
се спасување на ски терен,
евакуација од жичара, навигација, пружање прва помош
и транспорт на повредени
лица, менаџирање на ризик
итн. Резултатот е поголем број
патролери и зголемена безбедност на посетителите во ски
центрите Маврово и Попова
Шапка во зимската сезона
2020/21. Освен што нудат прва
помош и спасување во планина,
Асклепиј има поставено повисока
цел – подигање на свеста кај ски
центрите и државните институции за важноста на мерките за
безбедност и системски решенија
во овој дел.

Обука на ски патролери во Маврово
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Инклузија на жени и млади
Начин за македонските (ИТ) компании да
привлечат и задржат квалитетен кадар

Ефективен менаџмент на
човечките ресурси може да биде
пресуден за успехот на секоја
компанија, а особено во ИКТ
секторот
каде
побарувачката
за работна сила е повисока од
понудата. ИМЕ даде поддршка
на првата генерација учесници
на Академијата за Employer
Branding, организирана од ВИТА
Институт и им помогна на 7 ИКТ
компании за полесно да привлечат
и задржат квалификувана работна
сила, со посебен фокус на практики

инклузивни кон жени и млади.
По тримесечен циклус обуки
и менторство, сите вклучени
компании почнаа да воведуваат
нови практики за employer branding, подобри процеси за регрутација и стратегии за задржување на
вработените, мотивација и менаџирање на талент. Ова ќе им помогне
на компаниите да се брендираат
како посакувани работодавци и да
привлечат квалитетни работници,
што понатаму придонесува и за
намалување на одливот на висококвалификувана работна сила
од државата.
Академијата за
Employer Branding на ВИТА Институт веќе започна со обука и
на втора генерација кандидати, а
во тек е и процес за акредитација
на Академијата како официјална
програма за обука на државно
ниво.

Обука за зголемување на
студентската вработливост
ИМЕ го поддржа Бордот
на европски студенти по технологија – БЕСТ и 125 универзитетски студенти да добијат
специјализирана обука за барање
работа и да ги зајакнат вештините
за вработување. “Job Hunt Prep” на
младите им понуди насоки и совети
за како подобро да се подготват
за барање работа и процес за
регрутација, како и индивидуално
менторство од страна на експерт за
вештини за вработување и маркетинг. Инвестирањето во подобра
подготвеност на студентите за
барање работа придонесува до

Катализирање
иновација преку
студентски хакатони
Со цел приближување на
дигиталните решенија во секторите земјоделство и туризам,
ИМЕ го поддржа Студентскиот
парламент ФИНКИ (Факултет за
информатички науки и компјутерско инженерство) да организира
два хакатони - #ReFRESH Туризам
& Агробизнис. Повеќе од студенти
од ИТ, туризам и земјоделски
струки работеа во тимови за во рок
од 48 часа да подготват прототипи

на дигитални решенија засновани
на потреба идентификувана кај
фирми од приватниот сектор.
Интернет платформа за менаџирање на актерите во вредносниот синџир во туристичкиот
сектор и онлајн пазар за агробизниси се двете победнички идеи.
По финализирање на производите,
тимовите ќе имаат можност да ги
претстават решенијата и да ги понудат за комерцијална употреба
пред фирми и организации во
туризам и земјоделство.

нивна поголема конкурентност на
пазарот на работна сила уште во
раните фази од кариерата.

За повеќе детали посетете ја www.ime.org.mk
или контактирајте нè ContactIME@thepalladiumgroup.com

