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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Целта на ова упатство е да им се пренесат практични информации на апликантите на 
ABD грант шемата за 2019 година. Ова упатство им помага на апликантите да се 
информираат за начинот на доставување на предлог-проекти и им овозможува да се 
информираат за постапката за аплицирање, подобноста и критериумите за начинот на 
селекција, како и процедурите за донесување одлуки. 

Во рамките на проектот „Поддршка на економската диверзификација на руралните 
области во Југоисточна Европа (СЕДРА)“ ќе се имплементира „ABD грант шема“ (овој 
назив ќе се користи за целите на ова упатство) од страна на Седиштето / Секретаријатот 
на SWG во име на „Постојаната работна група за регионален рурален развој“ во 
партнерство со Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ). 

Грант шемата се формира за да се обезбеди поддршка на развојот на синџирот на 
вредности во прекуграничните региони „Преспа“, „Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e 
Nemuna“, со цел да се генерира додадена вредност, да се генерираат приходи, да се 
создадат можности за вработување и да се валоризираат локалните природни ресурси 
од еколошки, социјален и културолошки аспект. Посебно внимание ќе се посвети на 
инклузијата на жените и младите во прекуграничните области. Постојаната работна 
група за регионален рурален развој во партнерство со ГИЗ, во рамките на заедничкиот 
проект „Поддршка на економската диверзификација на руралните области во 
Југоисточна Европа (СЕДРА)“ ја потпомагаат промоцијата и координацијата на ABD 
грант шемата во прекуграничните региони „Преспа“, „Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e 
Nemuna“. 

2. ИСТОРИЈАТ 

2.1 Што претставува SWG? 

SWG е меѓународна меѓувладина организација, која се состои од владини институции 

од Југоисточна Европа (ЈИЕ) што се одговорни за земјоделство и рурален развој 

(Министерства за земјоделство) во држави и територии на Југоисточна Европа (ЈИЕ). 

Визијата на SWG е да промовира иновативно и одржливо земјоделство и рурален развој 

преку регионална соработка, со цел да ги подобри руралните животни средини во 

земјите од ЈИЕ. 

Процесот на работа на SWG се одвива преку активности што се имплементираат во 

следниве области:  

- Вмрежување и зајакнување на капацитетите на институциите-членки на SWG; 

- Олеснување на регионалната соработка помеѓу засегнати страни од руралните 

средини во регионот на ЈИЕ; 

- Спроведување на пристапот за развој заснован на област како алатка за 

поттикнување на одржлив раст во регионот на ЈИЕ. 

2.2 Што претставува пристапот за развој заснован на област (ABD)? 

Пристапот за развој заснован на област (ABD) се смета како иновативен и ефикасен 

пристап што помага за олеснување на одржливиот раст во руралните области што се во 

опаѓање. Овој пристап претставува концепт што е приспособен на географските области 

во прекуграничните региони во Западен Балкан, што се карактеризира со посебни 

комплексни проблеми во однос на нивниот развој. Пристапот користи методологија која 

е инклузивна, партиципативна и флексибилна и овозможува интеграција и кохерентност 
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и особено е погоден за области каде што се застапени една или повеќе од следниве 

состојби: јаз на сиромаштија, пост-природни или човечки катастрофи, пост-конфликтна 

средина и дискриминација. 

 

2.3 Проект: Поддршка на економската диверзификација на руралните 

области во Југоисточна Европа (СЕДРА) 

Во регионалниот проект „Поддршка на економската диверзификација на руралните 
области во Југоисточна Европа (СЕДРА)“ се вклучени Албанија, Босна и Херцеговина, 
Косово*, Северна Македонија, Црна Гора и Србија. Земјите од Југоисточна Европа се 
карактеристични по големите разлики помеѓу урбаните и руралните области. Речиси 
половина од населението живее во руралните области и поради недостатокот на 
финансиски средства, мнозинството од нив се занимаваат со земјоделство и 
шумарство. Во повеќето рурални области, недостатокот на приходи и работни места, 
депопулацијата и напуштањето на овие области, како и неодржливото користење на 
природните ресурси, доведоа до значително губење на економската одржливост, 
посиромашен живот, помалку обработливо земјиште и голема загуба од аспект на 
биолошката разновидност. 

Од друга страна, богатото и многу разновидно природно и културно наследство на 
руралните области нуди голем потенцијал за диверзификација на руралната економија. 
Нивното зачувување и одржување можат да бидат клучни за ревитализација на 
руралните области во земјите од Југоисточна Европа (ЈИЕ), особено во земјоделството, 
шумарството, занаетчиството, туризмот и дигитализацијата. 

СЕДРА придонесува за подобрување на капацитетите на политиките за рурален развој 
засновани врз докази што се фокусирани на економска диверзификација во регионот и 
го олеснува пристапот за развој заснован на области предводен од заедницата и го 
промовира  синџирот на вредности во руралните, прекугранични области. Додека пак,  
одржливите бизнис модели во структурално слабите погранични региони се развиваат 
во селектирани синџири на вредности. Ова вклучува подобрување на производството, 
преработката, дистрибуцијата и маркетингот на земјоделски и диви самоникливи 
производи, локални занаети и кулинарски традиции, одржлив туризам и дигитализација. 

Поддршката се реализира преку различни мерки за развој на капацитетите, насочена 
инвестициска поддршка за релевантни клучни чинители од јавниот и приватниот сектор 
и преку олеснување на соработката и вмрежувањето на синџирот на вредности, со цел 
зголемување на додадената вредност и можностите за вработување преку 
подобрување на пристапот до финансии, услуги и пазари. 

2.4 Поддршка на синџирот на вредности во планинскиот туризам 

Терминот „синџир на вредности“ се однесува на состојби кога прелиминарен производ / 

услуга минува низ фазите на синџирот на вредност, неговата / нејзината економска 

вредност се зголемува во комбинација со други ресурси. Затоа, овие синџири на 

вредности се многу важни за одржливиот рурален развој, додека пак, зголемувањето на 

„конкурентноста на синџирот на вредности“ претставува моќен пристап за зголемување 

на руралните приходи, можности за вработување и стимулирање на економскиот развој 

во руралните области. 

 

 

*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244 и Мислењето 
на МСП за Декларацијата за независност на Косово 
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Синџир на вредности во планинскиот туризам во прекуграничните региони 

„Преспа“, „Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e Nemuna“ 

Главната цел на синџирот на вредности на планинскиот туризам е да се зајакне 
планинскиот туризам како важен извор на приход и вработување на населението во овие 
региони, преку зголемување на посетите и потрошувачката од страна на туристите, како 
и со поголема вклученост на руралните домаќинства во туризмот. 
 
Во рамките на синџирот на вредности со здружени сили и заедничка соработка на 
претставниците од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор на локално, регионално и 
национално ниво, се очекува постигнување на следниве резултати: регионите „Преспа“, 
„Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e Nemuna“ да обезбедуваат атрактивна и разновидна 
понуда за туризам, регионот да претставува атрактивна дестинација за планински 
туризам, локалното население да биде мотивирано и квалификувано за успешно 
вклучување во обезбедувањето на услуги поврзани со туризмот и релевантните 
засегнати страни за планински туризам да соработуваат во рамките на нивниот регион 
и прекуграничните региони. 
  

3. ЦЕЛИ НА ГРАНТ ШЕМАТА 
Општата цел на ABD грант шемата во рамките на проектот СЕДРА е да придонесе за 
диверзификација на економските активности во руралните области на ЈИЕ, преку 
зајакнување на избраните синџири на вредности во посебни прекугранични региони. За 
да се постигнат целите на развој на синџирот на вредности во планинскиот туризам во 
прекуграничните региони „Преспа“, „Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e Nemuna“ се 
предвидува да се обезбеди финансиска поддршка на апликантите од приватниот, 
граѓанскиот или јавниот сектор  кои нудат туризам или услуги поврзани со туризам или 
работат на развојот на планинскиот туризам во целните региони. 
 
 
Специфични цели на грант шемата се следните:  

• Да се подобрат стандардите за квалитет во планинскиот туризам; 

• Да се надгради и диверзифицира понудата за планинскиот туризам; 

• Да се подобри маркетингот и продажбата на постојните и новите производи; 

• Да се создадат можности за вработувања и поголеми приходи;  

• Да се развива и зајакнува соработката, вмрежувањето и економските врски 

помеѓу членовите во синџирот на вредности во планинскиот туризам; 

• Да се овозможи инклузија на жените и младите1; 

• Да се вклучи дигитализацијата и дигиталните можности како алатка за деловен 

развој; 

• Да се овозможи дополнителна финансиска поддршка за синџирот на вредности 

во планинскиот туризам. 

 

 

 
1 Лица помлади од 40 години  
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4. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ШТО СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО 

РАМКИТЕ НА ПОВИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ  

Според ABD грант шемата, вкупната индикативна сума за прекуграничните региони 

„Преспа“, „Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e Nemuna“ се проценува на 90.000 ЕВРА. SWG 

го задржува своето право да не ги доделува сите расположиви средства во рамките на 

овој Повик. 

Големина на грантовите  

Прифатливи се апликации за индивидуални субјекти, но и за локални, прекугранични 

партнерства, како и партнерства помеѓу различни прекугранични региони, како што е 

наведено во упатството. 

Вредноста на грантот за индивидуален корисник доделен во рамките на овој Повик, 

мора да се движи во рамките на следните минимални и максимални износи на 

подобните трошоци: 

• Минимален износ: 1.000 евра  

• Максимален износ: 10.000 евра  

Горенаведените подобни минимални и максимални износи се однесуваат и на проекти 

во кои учествуваат група на корисници кои аплицираат како партнери во рамките на овој 

Повик. 

На пример: 3 корисници / партнери за еден проект можат заеднички да аплицираат 

за најмногу 10.000 евра, или тоа е речиси 3.300 евра по апликант. 

Вредноста на грантот за секој корисник може да достигне до 60% од вкупните подобни 

трошоци (односно 60% се максимум 10.000 евра). Останатите трошоци мора да бидат 

финансирани од страна на корисникот на грантот или од други извори. 

Важно е да се ИМА ПРЕДВИД дека ДДВ-то не е вклучено во подобните 

трошоци. 

На пример: Вкупната инвестиција на корисникот изнесува 18.000 евра, од кои околу 

15.000 евра се сметаат за подобни трошоци (износ без ДДВ). Корисникот ќе добие 

60% од подобните трошоци, односно 9.000 евра. 

5. ПРАВИЛА ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО ПОВИКОТ ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ  

Со ова упатство се утврдуваат правилата за подобност, активностите, трошоците, 

поднесувањето на краток концепт, начинот на пополнување на апликацијата, процесот 

на селекција и спроведување на активностите што се финансираат во рамките на овој 

Повик. 

5.1 Подобни области 

Од прекуграничните региони „Преспа“, „Шара“ и „Проклетије - Bjeshket e Nemuna“, 

грантот ќе биде достапен во следниве држави/територии и општини: 

Прекуграничниот регион „Преспа“ (држави и општини):  

Албанија: Поградец, Пустец, Малиќ, Корча, Девол и Колоње; 

Северна Македонија:  Охрид и Ресен; 
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Прекуграничниот регион „Шара“ (држави/територии и општини):  

Албанија: Кукс; 

Косово*: Драгаш, Призрен и Штрпце; 

Северна Македонија:  Јегуновце и Теарце; 

 

Прекуграничниот регион „Проклетије - Bjeshket e Nemuna“ (држави/територии и 

општини):  

Албанија: Скадар, Голема Малесија и Тропоја; 

Косово*: Пеќ, Јуник и Дечани; 

Црна Гора:  Плав, Андријевица, Беране, Рожаје и Гусиње; 

 

5.2 Критериуми за подобност 

Постојат неколку критериуми за подобност, кои се однесуваат на: 

• Подносител(и) на апликацијата кои можат да побараат одобрување на грантови 

и партнерство; 

• Економски сектори подобни за поддршка; 

• Видови на подобни активности; 

• Видови на трошоци што може да се земат предвид при утврдување на износот 

на грантот што треба да се додели. 

 

5.2.1 Апликанти подобни за аплицирање – кои лица може да аплицираат?   

За да бидат подобни за добивање на грант, апликантите мора да бидат: 

• Од приватниот, граѓанскиот или јавниот сектор што работат како регистрирано 

правно лице, како што се: 

 

- Рурални домаќинства, даватели на услуги во рурален туризам, туристички 

објекти (мали хотели, хостели, планински колиби, места за кампување, 

катуни, угостителски објекти), традиционални објекти за преработка на 

храна, мали производители на храна, занаетчии; 

- Невладини организации (НВО), граѓански организации (ГО), здруженија, 

организации на земјоделци, туристички организации/здруженија/ 

кластери, соработници, локални акциони групи (ЛАГ) и 

спортски/планински клубови 

- Локални и регионални туристички организации, локални и регионални 

агенции за развој, јавни претпријатија и јавни институции, национален 

парк/ надлежни органи на заштитени подрачја; 

• Проектот во рамките на ABD грант шемата мора да се спроведе во општините 

 во прекуграничниот регион што се веќе наведени во точка 5.1 - Подобни 

 области.  

• Апликантот мора да биде регистриран во трговскиот регистар / регистарот на 

земјоделски  стопанства / или друг релевантен регистар во согласност со 

законодавството на  државата во која е регистрирано работењето на апликантот, 

најмалку 6 месеци пред поднесувањето на краткиот концепт; 

• Апликантот мора да докаже дека тој / таа е сопственик на земјиште / објект или 

да има долгорочен закуп од најмалку 5 години во случај на инвестиции што се 
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однесуваат на градежни работи (адаптација и реновирање) на згради или 

купување опрема кога се применуваат специфичните барања. 

 

 

5.2.2 Економски сектори што се подобни за поддршка   

Следните сектори се подобни за поддршка: 

• Туризам и сектори кои што се поврзани со туризам; 

• Земјоделство што се поврзува со туризам; 

 

5.2.3 Видови на подобни активности 

• Подобрување и зголемување на стандардите за сместување, угостителство и 

други објекти поврзани со туризмот; 

• Воспоставување на простории за продажба и дегустација на традиционални 

производи и шумски производи што не содржат дрво како дел од туристичката 

понуда, како што се продавници/информативни центри/простории за 

дегустација/отворени фарми и др.; 

• Развој на нова и подобрување на постојната мала јавна инфраструктура за 

планински туризам, како што е: 

o   Пешачење / планински велосипедизам / ски-тури / патеки за коњи (развој, 

обележување и поставување патокази); 

o  Бивуак (привремено кампување) или области за одмор, платформи за 

набљудување, информативни табли по патеките, паркови за лов со лак и 

стрела, zip-lines (начин на спуштање по јаже), via ferrata (искачување по 

карпи), итн. 

• Надградување на туристичката опрема за изнајмување, со цел подобрување на 

безбедноста и стандардите; 

• Развој на нови производи и услуги на планинскиот туризам во рамките и преку 

целниот прекуграничен регион/и; 

o Промоција и други активности што поддржуваат продажба на производи 

за планински туризам;  

o Дигитални решенија за подобрување на услугата, како и промоција / 

маркетинг и продажба;    

o Развој на производи и услуги на рурален и планински туризам. 

• Промоција на традиционални производи како дел од туристичката понуда, како 

што се рекламни табли за промоција на регионалните специјалитети од 

земјоделски производи/сувенири за објектите за сместување на гостите, 

иницијатива за набавка на локални земјоделски производи во рестораните и 

објектите за сместување на гостите, итн. 

• Активности за соработка во рамките на синџирот на вредности на планинскиот 

туризам;   
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Забелешка: Во исклучителни случаи, трошоците за активности што се 

однесуваат на промоцијата треба да бидат делумни и ограничени компоненти 

од вкупната инвестиција односно да бидат вклучени до најмногу 20% од 

подобните трошоци. Одобрението за промоција го дава SWG. 

 

5.2.4 Подобност на трошоците во рамките на повикот за грантот 

Во повикот за грант можат да се земат предвид само подобните трошоци што се 

направени по потпишувањето на договорот и истите треба да се засноваат на реалните 

трошоци и да се поткрепени со примероци од оригиналните документи.  

Подобни трошоци: 

Подобните трошоци всушност претставуваат реални трошоци што се направени од 
страна на корисникот и се во согласност со следните критериуми: 

а) тие настанале во текот на спроведувањето на грантот; 

б) тие се прикажани во проценетиот вкупен буџет за грантот; 

в) тие се неопходни за спроведување на грантот; 

г) тие можат да се идентификуваат и да се проверат, посебно се евидентирани 
во сметководствената евиденција на корисникот и се утврдени во согласност со 
сметководствените стандарди и вообичаените практики за сметководствени 
трошоци; 

д) тие ги исполнуваат барањата на применливото даночно и социјално 
законодавство; 

ѓ) тие се разумни, оправдани и ги исполнуваат барањата за квалитетно 
финансиско управување, особено во однос на економијата и ефикасноста. 

Во зависност од тоа колку се почитуваат горенаведените критериуми за подобност, 
подолу е наведен список со примери на подобни трошоци. Списокот не е целосен и 
други трошоци што се наведени подолу може исто така да се земат предвид при 
финансирање, доколку можат да придонесат за постигнување на целите на грант 
шемата. 

• Реновирање / адаптација / подобрување на квалитетот на сместувачките 

капацитети за туристите во домаќинства, мали хотели / хостели, кампови, катуни, 

планински колиби и др.; 

• Опрема за сместување или рекреативни простории за туристи во приватни куќи, 

мали хотели / хостели, кампови, катуни, планински колиби и др .; 

• Мали инфраструктури и опрема за новосоздадени туристички активности; 

• Дополнителна опрема за туристи во приватни куќи, мали хотели / хостели, 

кампови, туристички организации кои веќе изнајмуваат слична опрема: на пр. 

велосипеди, шатори, кајаци, спортска опрема и др.; 

• Опрема за обележување на туристички патеки (пешачење/планински 

велосипедизам/патеки за коњи и сл.); 

• Опрема и додатоци за презентација на туристички понуди во регионот; 

• Реконструкција и опремување на туристички места, рекреативни области и 

области за пикник и места за разгледување / места за гледање на птиците. 
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• Реновирање/адаптација на простор за подготовка, сервирање и продажба на 

храна и пијалоци за туристи во туристички простории, ресторани, локални пазари; 

• Опрема за подготовка на сервирање и продажба на храна и пијалоци за туристи 

во туристички простории, ресторани, локални пазари; 

• Трошоци за набавка на опрема за промоција (штандови, рекламни табли и 

панели и сл.); 

 

Други производи и услуги се подобни, доколку се набавени специјално за дејствување и 
во согласност со условите што се утврдени во упатството. Таквите производи и услуги 
вклучуваат, на пример, печатење на потрошни материјали и средства за промотивни 
материјали. 

Дигитализација:  

• Развој на дигитални производи, услуги, решенија и платформи. 

 

Апликациите што вклучуваат набавка на дигитални производи, услуги, решенија и 

платформи ќе бидат приоритет во однос на: 

• Влијанието што ќе го има дигиталната технологија или услугите врз бизнисот (во 

зависност од растот на приходите, зголемување на бруто профитот, исходот од 

вработеноста); 

• Степенот до кој дигиталната технологија или услугите ќе го направат бизнисот 

поконкурентен во избраниот синџир на вредности;  

• Потенцијалот и веројатноста на дигиталната технологија или услуга да создадат 

можности за работни места / придонес за зголемување на работата. 

 

Неподобни трошоци 

• Даноци (ДДВ, персонален данок на доход и други даноци); 

• Царински или увозни давачки или било какви други давачки; 

• Набавки, изнајмување или закуп на земјиште и постојни објекти; 

• Набавка на половна опрема; 

• Банкарски трошоци, трошоци за гаранции и слични такси; 

• Трошоци за размена од една во друга валута, надоместоци и загуби од размена 

во евра поврзани со било која од компонентите, како и други финансиски 

трошоци;  

• Трошоци за амортизација; 

• Задолжувања и давачки поврзани со задолжувањата; 

• Провизии заради загуби или потенцијални идни побарувања; 

• Камата што се должи; 

• Кредитирање на трети лица; 

• Трошоци за поправка на опрема; 

• Некапитализирани трошоци за истражување и развој; 

• Сметководствени и правни такси; 

• Предмети што се веќе финансирани во друга рамка; 

• Административни и оперативни трошоци (плата, дневник, канцелариски 

материјали, одржување на возило, гориво итн.); 

• Придонес во натура; 
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• Развој / подобрување на инфраструктурата (патишта, канализација / дренажни 

системи, системи за водоснабдување и сл.); 

• Други трошоци што можат да се сметаат за неподобни и што не ги одобрува SWG. 

5.3 Број на проекти и грантови по апликант   

Апликантот не смее да учествува на повеќе од еден проект во рамките на овој Повик за 

предлози (не треба да се јавува како основач, сопственик или член на тела за 

управување со други апликанти). Доколку апликантот учествува на повеќе проекти, во 

тој случај нема да се смета за погоден апликант. Покрај тоа, еден апликант не може да 

учествува повеќе пати во рамките на еден заеднички проект. Апликантите на проекти 

што се застапувани или во сопственост од иста личност и / или близок роднина исто така 

нема да се сметаат за подобни. 

5.4 Партнери и партнерство 

Концептот на синџирот на вредности ја претставува идејата за партнерство - 

вмрежување и создавање активна структура за соработка помеѓу сите вклучени 

членови. ABD грант шемата овозможува и потенцира натамошна активна соработка 

помеѓу членовите во синџирот на вредности и дава можност за зајакнување на 

партнерските односи во еден проект во рамките на ABD грант шемата.  

Партнери 

• Апликантите кои создаваат партнерство и заеднички го формираат и 

спроведуваат процесот, како дополнителна поддршка ќе добијат дополнителни 

поени што се предвидени согласно критериумите за рангирање;  

• Партнерите мора да достават еден заедничи краток концепт, заедно со 

потребните документи;  

• Во рамките на едно партнерството, секој апликант одделно мора да ги исполни 

критериумите за подобност;  

• SWG поединечно ќе потпише договор со секој партнер на заедничкиот проект што 

треба да се поддржи;  

• Трошоците што може да ги направи секој од партнерите мора да бидат прикажани 

одделно за секој од нив во заедничкиот краток концепт, а подоцна и во 

документите за аплицирање. Партнерите ќе бидат целосно исплатени за 

подобните трошоци на инвестицијата што ја преземале, само по финализирање 

на инвестицијата од страна на сите партнери што се вклучени во партнерството 

и наведени во концептот, а подоцна и во апликацијата за грант. 

Партнерство 

• Партнерите мора јасно да ја наведат целта за склучување на партнерството во 

рамките на овој проект, вклучувајќи ја и посебната улога на секој партнер во 

проектот и во синџирот на вредности; 

• Партнерството мора да биде склучено барем во периодот додека трае 

заедничкиот проект, како што е утврдено во договорот за грантови;  

• Изјавата за партнерство, со која се потврдува интересот на апликантите за 

соработка, мора да биде потпишана од секој партнер и приложена кон краткиот 

концепт; 
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• Освен договорот, сите идни партнери - корисници треба да го потпишат Кодексот 

на работење; 

• Според оваа грант шема, партнерства меѓу членовите на семејството нема да 

бидат прифатливи. 

 

5.5 Политика за заштита на животната средина и природните ресурси  

Политика за заштита на животната средина:  

Апликантите и избраните корисници освен тоа што треба да се придржуваат кон 

националните закони и регулативи за животната средина, потребно е и да 

имплементираат мерки што ќе придонесуваат за заштита на животната средина. Тие се 

охрабрени да се стремат кон минимизирање на неповолното влијание врз животната 

средина на нивните производи и услуги во текот на целиот циклус на синџирот на 

вредности. 

Зачувување на природните ресурси: 

Апликантите и избраните корисници се охрабруваат да користат природни материјали и 

ресурси на одржлив начин, како и да го елиминираат отпадот што се произведува како 

резултат на сите нивни активности. 

Корисникот треба да избегне несоодветно и непотребно користење на материјали и 

наместо тоа да користи рециклирани материјали. 

Зачувување:  

Доколку е потребно, процесите и активностите треба да се следат и модифицираат за 

да се обезбеди зачувување на ограничените ресурси, вклучувајќи вода, флора и фауна 

и продуктивно земјиште во одредени ситуации. 

Користење на енергија: 

Корисникот треба да ги прилагоди процесите на производство и испорака, како и 

греењето, вентилацијата, осветлувањето и транспортот за да ја максимизира 

ефикасната употреба на енергија и да ги минимизира штетните емисии. 

 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА КРАТКИОТ КОНЦЕПТ И АПЛИКАЦИСКИОТ 

ПАКЕТ 

Овој Повик за предлози е ограничен и содржи пристап што вклучува две фази.  

Во првата фаза, апликантот го доставува краткиот концепт и друга релевантна 

документација.  

Откако ќе се изврши првата проценка - проверка на подобноста и контролата на лице 

место, Секретаријатот на SWG ќе ги покани апликантите што влегле во прелиминарната 

селекција да достават целосен апликациски пакет. 

Апликантите кои ќе го достават целосниот апликациски пакет, ќе подлежат на втора 

проценка - конечна проверка на подобноста и рангирање, врз основа на доставениот 

целосен апликациски пакет со сите придружни документи.  
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Документацијата во врска со повикот за предлози согласно ABD грант шемата може да 

се преземе од веб-страницата на SWG: www.seerural.org 

Официјален јазик на ABD грант шемата е англискиот јазик, сепак, документацијата 

поврзана со процесот на аплицирање може да се достави на локалните јазици. 

 

6.1 Доставување на краткиот концепт  

Краткиот концепт мора да се достави согласно форматот и дадените насоки - приложени 

кон овие упатства. 

Краткиот концепт мора да го содржи следново:  

1. Краток концепт (потпишан и печатиран);  

2. Изјава за партнерство – потпишана и печатирана од страна на партнерите (во случај 

на партнерство); 

3. Примерок од важечка потврда за регистрација на субјектот во соодветниот сектор за 

секој апликант и/или партнер.   

Прашања во врска со краткиот концепт 

Прашањата во врска со кратките концепти може да се испратат по е-пошта најдоцна 10 

дена пред крајниот рок за доставување на предлозите, на адресата наведена подолу,  

abda@swg-seerural.org 

SWG нема обврска да прифаќа прашања што ќе пристигнат по 05.10.2019. 

Каде и на кој начин треба да се испратат кратките концепти? 

Кратките концепти заедно со бараната документација треба електронски да се достават 

до предвидениот рок на следната е-адреса: abda@swg-seerural.org (сите релевантни 

документи треба да бидат скенирани и приложени во рамки на електронската порака).  

Крајниот рок за доставување на кратките концепти е 15.10.2019 година, до 16:00 

часот. Како доказ, односно референца ќе бидат земени датумот и времето кога SWG ја 

добило електронската порака. 

Сите кратки концепти доставени по крајниот рок, кои не се подготвени во согласност со 

упатствата или се нецелосни, ќе бидат одбиени.  

Дополнителни информации во врска со краткиот концепт 

Нецелосниот краток концепт или концептот доставен на било кој друг начин (на пр. по 

факс) или на други адреси, нема да биде земен предвид. 

SWG ќе води евиденција за примените пакети со кратки концепти и ќе испраќа е-пораки 

како потврда за примените пакети со кратки концепти. 

 

6.2 Доставување на целосен апликациски пакет  

Апликантите кои доставиле кратки концепти за идеи кои се влезени во прелиминарната 

селекција, ќе бидат известени и поканети од страна на Секретаријатот на SWG, да го 

достават целосниот апликациски пакет. 

Апликацијата за грант и бизнис планот мора да бидат изготвени согласно форматот и 

насоките дадени од страна на SWG. 

http://www.seerural.org/
mailto:abda@swg-seerural.org
mailto:abda@swg-seerural.org
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Забелешка: Главните елементи наведени во краткиот концепт мора да бидат 

вклучени во апликацијата за грант и секоја промена треба да биде наведена и 

оправдана.  

Апликацискиот пакет мора да го содржи следново:  

1. Формулар за аплицирање за грантот;  

2. Бизнис план (бизнис планот треба да се пополни посебно за секој апликант).  

3. Изјава за партнерство (во случај на партнерство) 

 

Придружни документи како што следи: 

- Доказ за регистрација на апликантот во регистарот на земјоделци / трговскиот 

регистар или друг релевантен регистар - оригинален или заверен примерок од 

оригиналниот образец; 

- Извод од Агенцијата за катастар на недвижности како доказ за сопственост на 

имотот на апликантот - не постар од 3 месеци од денот на поднесување на 

апликацијата - оригинал или заверен примерок од страна на апликантот (може да 

се побара во случај на инвестиции поврзани со набавка на опрема каде ќе важат 

посебни услови или ќе се врши адаптација / реновирање); 

- Во случај на инвестиции во врска со адаптација/реновирање на објекти на 

претпријатија, набавка на опрема каде се применуваат посебни услови, може да се 

побара доказ за сопственост или барем петгодишен договор за закуп на земјиштето 

/ објектот; 

- Примероци од техничката документација (за инвестиции во врска со реновирање / 

адаптација на објекти) доколку тоа е задолжително во државата во која ќе се 

реализира инвестицијата; 

- Примерок од одобрението за градење (за инвестиции во врска со реновирање / 

адаптација на објекти) доколку е задолжително во државата во која ќе се реализира 

инвестицијата; 

Апликацискиот пакет мора да биде изготвен со користење на официјалните обрасци 

обезбедени од страна на Секретаријатот на SWG. 

Апликантот има право да побара било каква дополнителна информација во врска со 

оваа активност. 

Прашања во врска со апликацискиот пакет 

Прашањата во врска со апликацискиот пакет (формуларот за аплицирање, бизнис 

планот и друга релевантна документација), може да се испратат по е-пошта најдоцна 10 

дена пред крајниот рок за доставување на апликациските пакети, на адресата наведена 

подолу,  

abda@swg-seerural.org 

SWG нема обврска да прифаќа прашања што ќе пристигнат по овој датум. 

 

Каде и на кој начин треба да се достави апликацискиот пакет?  

Целосниот апликациски пакет (формуларот за аплицирање, бизнис планот и целосната 

останата релевантна документација) мора да се достават во оригинал и во 

електронска форма. 

 

 

mailto:abda@swg-seerural.org
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Електронска верзија од целосниот апликациски пакет: 

Електронската верзија на целосниот апликациски пакет треба да се испрати на следната 

е-адреса: abda@swg-seerural.org  

 

Апликацискиот пакет мора да ги содржи истите документи како и приложената 

оригинална хартиена верзија. За целите на оценувањето, формуларот за аплицирање и 

документите за бизнис планот мора исто така да се достават и во електронска форма 

во која може да се вршат промени (word и excel).  

 

Оригинална печатена верзија на документацијата за целосниот апликациски пакет 

да се достави по пошта:  

Оригиналната печатена верзија на апликацискиот пакет мора да се достави до 

единиците / канцелариите за управување со проекти во запечатен коверт по пошта, 

приватна курирска услуга или директно на рака на една од подолу наведените адреси. 

Важно е апликантите, од лицата што обезбедуваат поштенски/курирски услуги, да 

побараат потврда дека поштата е испратена. 

 

Поштенска адреса за достава на пошта на единиците/канцелариите за управување 

со проекти: 

Седиште/Секретаријат на SWG, Булевар Гоце Делчев, Зграда на МРТВ, 12 кат 

Поштенски фах 659 ,1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Надворешниот коверт треба да го содржи следново: ABD грант шема во рамките на 

СЕДРА, заедно со целосниот назив и адреса на одговорните единици/канцеларии за 

управување со проекти каде се доставува апликацијата. 

Крајниот рок за поднесување на целосниот апликациски пакет е 45 дена почнувајќи 
од моментот кога барателот е информиран и добил покана од страна на Секретаријатот 
на SWG да достави целосен апликациски пакет. Апликациите што ќе пристигнат по 
наведениот рок, ќе бидат разгледани само доколку на поштенската марка е означен 
датум на испраќање пред официјалниот краен рок за доставување на апликациите. 
 
Дополнителни информации во врска со апликацискиот пакет 

Нецелосните апликациски пакети или апликациските пакети испратени со било какви 

други средства (на пр. по факс) или доставени на други адреси, нема да бидат земени 

предвид. 

SWG ќе води евиденција за примените апликациски пакети и ќе издава соодветни 

потврди за прикачување или пак електронски пораки за потврда за прием на 

апликациските пакети. 

Доколку апликацијата е позитивно оценета, Секретаријатот на SWG ќе побара 

апликантот да ги пополни и да ги достави следните документи:  

1. Договор; 

2. Кодекс на работење; 

3. Пополнет прашалник (за развој на синџир на вредности и мониторинг на проекти).  

SWG на корисникот ќе му ги изготви и обезбеди погоре наведените документи. 

mailto:abda@swg-seerural.org
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7. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГРАНТОТ – ОЦЕНУВАЊЕ И 

СЕЛЕКЦИЈА НА АПЛИКАНТИ  

 

7.1 Прва фаза на оценување: 

Кратките концепти ќе се оценуваат за време на процесот на првата фаза на оценување 

во кој ќе бидат вклучени Секретаријатот на SWG и/или експерти. 

Проверка на подобноста: 

Кратките концепти ќе бидат оценувани во согласност со административните критериуми 

и целите на Повикот. Кратките концепти опфаќаат најмалку 2 специфични цели на 

Повикот (наведени во точка 3. Цели на грант шемата). 

 

Административни критериуми: 

• Дали документите се издадени од надлежните органи; 

• Дали документите ги содржат сите елементи што ја докажуваат нивната 

веродостојност (печат, потпис на одговорното лице, датум, итн.); 

• Дали документите се важечки согласно датумот на важност наведен во 

Упатството за корисници. 

Доколку при проверката на кратките концепти се утврди дека проектот / апликантот не 

ги исполнува критериумите за подобност, тогаш краткиот концепт ќе биде отфрлен 

единствено врз оваа основа и нема да се процесирана понатаму. 

 

Контрола на лице место: 

Контролата на лице место ќе ја изврши персоналот на SWG кај апликантите кои ги 

исполниле критериумите и добиле позитивни резултати во рамките на проверката на 

подобноста. Целта на контролата на лице место е да се потврди исправноста на 

информациите наведени и дадени во краткиот концепт, како и другите дополнителни 

документи, во врска со апликантот, локацијата на инвестицијата / проектот (набавка на 

опрема / реконструкција, финансиски аспект и други релевантни информации). 

Сите апликанти ќе бидат информирани за резултатите од првичното оценување. 

Апликантите кои ќе ги исполнат потребните критериуми и подобноста во рамките на 

првичното оценување, ќе добијат покана за доставување на целосен апликациски пакет. 

 

7.2 Втора фаза на оценување: 

Административна проверка на целосниот апликациски пакет 

Ќе се проверува следново: 

• Дали е испочитуван крајниот рок за пријавување. Доколку крајниот рок не е 

испочитуван, апликацијата автоматски ќе биде одбиена. 

• Дали формуларот за аплицирање за грантот со соодветните прилози ги 

исполнува сите критериуми согласно дадениот формулар за аплицирање за 
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грантови. Доколку некоја од бараните информации недостасува или е неточна, 

апликацијата може да биде одбиена само врз таа основа и истата понатаму нема 

да се оценува. 

• Дали придружните документи ги исполнуваат следните критериуми: 

- Дали документите се издадени од страна на надлежните органи; 

- Дали документите ги содржат сите елементи што ја докажуваат нивната 

веродостојност (печат, потпис на одговорното лице, датум, итн.); 

- Дали документите се важечки согласно датумот на важност наведен во 

Упатството за корисници; 

Конечна проверка на подобноста и рангирање 

Проверката на подобноста на поднесениот целосен апликациски пакет, вклучително и 

релевантноста на предложената активност/подобноста на апликантот/подобните 

трошоци, ќе се изврши во согласност со критериумите за подобност утврдени во 

Поглавје 5. 

Критериумите за подобност овозможуваат SWG да изврши селекција на апликации за 

кои може да биде уверен дека ќе бидат во согласност со целите и приоритетите, како и 

да гарантира најдобар квалитет на предложените активности за финансирање. Тие 

опфаќаат аспекти како што се релевантноста на акцијата, нејзината конзистентност со 

целите на повикот за предлози, квалитетот, очекуваното влијание, одржливоста и 

исплатливоста. 

Целосниот апликациски пакет ќе биде оценуван и рангиран од страна на Комисијата за 

оценување. Членовите на Комисијата ќе бидат номинирани од делегатите на SWG и/или 

надворешни експерти во координација со Секретаријатот на SWG. 

Ќе бидат оценувани сите апликациски пакети доставени од страна на апликантите, 

додека пак, апликантите ќе бидат информирани за напредокот во однос на постапката 

за одобрување на грантот. 

По проверката на усогласеноста на апликациите со подобните критериуми, успешните 

апликации (само оние кои ги исполнуваат критериумите за подобност), дополнително ќе 

бидат рангирани согласно критериумите за рангирање и ќе се утврди ранг-листа на 

проекти со утврдување на бројот на добиени поени.  

Доколку при проверката на целосниот апликациски пакет се открие дека 

активноста/апликантот не ги исполнува критериумите за подобност, пријавата ќе биде 

отфрлена само врз таа основа и понатаму нема да се врши проверка. 

За финансирање ќе бидат предложени проектите со најголем број на поени согласно 

рангирањето (врз основа на достапноста на финансиски средства распределени во 

рамките на овој повик). 

 

Подолу се наведени критериумите за оценување и рангирање: 
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7.3 Критериуми за оценување и рангирање: 

Критериуми за рангирање Образложение 
Макс. 

поени 

Бизнис план Од 0 до 30 поени 30 

Дали проектот придонесува за нови 

вработувања? 
Од 0 до 15 поени 15 

Дали проектот придонесува за натамошно 

развивање и зајакнување на соработката, 

вмрежувањето и економските врски помеѓу 

чинителите во синџирот на вредности? 

Од 0 до 10 поени 10 

Дали проектот придонесува за зголемување 

на додадената вредност во синџирот на 

вредности? 

Од 0 до 8 поени 8 

Дали проектот овозможува инклузија и ги 

поддржува жените? 
Од 0 до 8 поени 8 

Дали проектот овозможува инклузија и ги 

подржува младите (на возраст под 40 

години)? 

Од 0 до 8 поени 8 

Дали проектот вклучува дигитализација и 

дигитални можности/ решенија како алатки за 

деловниот развој? 

Од 0 до 8 поени 8 

Дали проектот придонесува за деловни 

партнерски односи во рамките на проектот? 
Од 0 до 5 поени 5 

 

Дали проектот има позитивно влијание врз 

животната средина и се стреми кон 

зачувување на природните ресурси? 

Позитивно влијание врз животната средина - 

Доколку „да“ тогаш 4 доколку „не“ тогаш 0 

Зачувување на природните ресурси - 

Доколку „да“ тогаш 4 доколку „не“ тогаш 0 

8 

Вкупно макс. број на поени  100 

 

За проектот да биде подобен мора да освои најмалку 50 поени. 

Во случај апликациите да добијат еднаков број на поени, грантот ќе се додели на оној 

апликант што за прв пат аплицира во рамките на ABD грант шемата. Во спротивно, 

грантот ќе се додели на апликацијата со најраниот датум на регистрација. 

Конечен список на поддржани апликации:  

По завршувањето на проверките за подобност и рангирањето на апликациите и земајќи 

ја предвид достапната распределба обезбедена во рамките на овој повик, ќе се утврди 

конечен список на апликации за кои се препорачува поддршка.  

Понатаму, SWG ќе ги извести апликантите дали нивната апликација е препорачана за 

поддршка. Успешните апликанти ќе бидат повикани да потпишат договор со SWG за 

реализација на инвестицијата. 

7.4 Кодекс на работење 

Кодексот на работење претставува документ што ја опишува општата рамка на 

синџирот на вредности, влијанијата врз економијата, законодавството, животната 

средина и како тие фактори може да влијаат врз одржливиот развој во прекуграничните 
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региони. Кодексот ги сумира водечките принципи што се користат како основа за 

соработка помеѓу корисниците во синџирот на вредности.  

Од корисниците на грантови се бара заедно со потпишувањето на договорот, да го 

потпишат и Кодексот на работење.  

Покрај тоа, овој документ треба на доброволна основа да биде потпишан меѓу другите 

актери во рамките на синџирите на вредности и треба да служи како изјава за „добра 

волја и добро работење“ за активна соработка во рамките на синџирот на вредности. 

Почитувањето на овој кодекс на корисниците и на членовите на синџирите на вредности 

им овозможува остварување на ефективни партнерства, поуспешни резултати, подобри 

перформанси и зголемена профитабилност.  

7.5       Потпишување на договори со корисниците и имплементирање на 

инвестицијата 

Седиштето на SWG ќе склучи договори за реализација на активностите со успешните 
апликанти. Од тој момент, официјално може да започне спроведувањето на 
инвестицијата, додека пак, трошоците поврзани со спроведувањето на инвестицијата 
стануваат подобни. 

Списокот со проекти што ќе добијат поддршка ќе биде јавно објавен. 

7.6   Измени во предлог проектите  

По стапувањето на сила на договорот, корисниците ќе може да вршат измени во рамките 

на активноста само по претходно добиена дозвола од страна на SWG. Потребно е 

корисникот да достави писмено барање за дозвола со соодветно образложение за да ги 

спроведе предложените измени, при што, тој ќе може да ги спроведе бараните измени 

само откако ќе добие писмено одобрување од страна на SWG. 

8. ПРАВИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА И ПО 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТА  

Временската рамка за спроведување на грантот е ограничена - не треба да трае повеќе 

од 9 месеци од моментот на потпишување на договорот помеѓу Секретаријатот на SWG 

и корисникот.  

Имплементацијата на активноста мора да се реализира во согласност со одредбите 

предвидени со договорот што треба да се склучи помеѓу корисникот и SWG. 

Пред потпишувањето на договорот, корисникот ќе ја добие целосната документација 

потребна за процесот на известување. По спроведувањето на проектот, корисникот ќе 

биде должен да достави технички и финансиски извештај со сите придружни документи 

(и технички и финансиски). 

Долунаведениот список со правила не се ограничува само на наведените правила. 

8.1 Правни и административни обврски што корисниците мора да ги 

почитуваат  

Активностите согласно проектните апликации мора да ги почитуваат следниве правила 

и процедури: 
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• При креирањето активности / инвестиции за поддршка, корисниците треба 

внимателно да се консултираат со списокот на подобни трошоци според овој 

Повик (види 5.6 Подобност на трошоците во рамките на грантот); 

• Активностите мора да бидат во согласност со барањата на локалното и 

националното законодавство на државата во која се одвива инвестицијата 

(доколку е применливо). Одговорност на корисникот е да се осигури активноста 

да биде реализирана во согласност со законските одредби на државата во која 

се имплементирала инвестицијата; 

• Реализацијата на активностите може да започне дури откако ќе се склучи договор 

помеѓу корисникот и SWG. Ниту една исплата извршена од страна на корисникот 

пред потпишувањето на договорот, нема да биде надоместена; 

• Планираното времетраење на проектот не смее да биде подолго од 9 месеци од 

моментот на потпишување на договорот; 

• Активностите мора да се реализираат во согласност со соодветните правила за 

набавки (види 8.2 Правила за набавки); 

• Активноста финансирана во рамките на овој грант не може да биде предмет на 

финансиска поддршка од други шеми на грантови, вклучително и меѓународна 

или национална помош. Обврска на секој апликант е да не дозволи да се случи 

двојно финансирање. 

 

8.2 Правила за набавка: 

Целосната документација за постапката за набавка на стоки / услуги во вредност од над 

1000 евра вклучува:  

1. Барање за понуди до најмалку 3 даватели на услуги / добра, што вклучува 

спецификација на барани производи / услуги со наведениот нето износ, ДДВ / 

персонален данок на доход и бруто износ. Доколку давателот на стоки / услуги не е 

даночен обврзник, тоа треба да биде наведено во понудата. Доколку понудата се бара 

да се достави по е-пошта, треба да се приложи и примерок од електронската 

кореспонденција (барање за понуда и примена понуда). 

2. Најмалку 3 добиени понуди, по претходно доставено барање.  

3. Одлука за селекција на најдобрата понуда. При донесувањето на одлуката, треба 

да се изврши споредба на НЕТО износите (износ без ДДВ / персонален данок на доход) 

во подобните понуди, при што, при надоместувањето на трошоците за набавена услуга 

/ добра поврзани со реализација на проектот / активноста, од најмалку три подобни 

понуди, ќе биде земена предвид најниската понуда. 

4. Во посебни случаи, може наместо најниската да се избере друга понуда, но само со 

претходно одобрување од страна на SWG, вклучувајќи детално образложение зошто 

треба да се избере токму оваа понуда. 

5. Доколку не може да се лоцираат тројца даватели на услуги и не може да се добијат 

три понуди, тоа мора да му биде соопштено и одобрено од SWG за да се продолжи со 

процедурата за набавка. 

 

Сите плаќања мора да се вршат преку банкарски трансфер. 

SWG го задржува правото да ги оцени примените понуди и нивната реална пазарна 

вредност / цена и на крајот да ја одбие избраната понуда или направените трошоци. 
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За целите на изготвување на финансискиот извештај што ќе вклучува спецификација и 

презентирање на трошоците што се исплатени во локална валута, за конверзија во 

ЕВРА, изведувачот треба да го користи просечниот курс на денот на плаќањето објавен 

на веб-страницата на Централната / Народната банка на државата каде што се 

извршиле трошоците. 

8.3 Следење и проверка за време на и по имплементацијата на 

инвестицијата  

Секретаријатот на SWG и вработените од регионалните канцеларии редовно ќе ја 

следат реализацијата на инвестицијата од страна на корисникот. Корисникот треба да 

биде во постојана комуникација со вработените во регионалните канцеларии на SWG. 

Контрола на лице место и реализација на проектот 

Контролата на лице место ќе се изврши по реализацијата на инвестицијата и 

доставувањето на конечниот технички и финансиски извештај. 

Целта на контролата на лице место по реализацијата на проектот е да се потврди 

точноста на информациите наведени од страна на корисникот во документацијата 

доставена во текот на фазата на известување. За време на контролата на лице место, 

ќе бидат проверени неколку аспекти, како што е локацијата на инвестицијата/проектот, 

набавката на опрема/реконструкцијата, финансискиот аспект и презентираните трошоци 

и другите релевантни информации.  

8.4 Пакет за известување  

Техничка документација: 

1. Оригинален потпишан технички извештај за извршените активности (потпишан и со 

печат од одговорното лице); 

2. Фото документација за реализирана инвестиција / активност; 

3. Друга придружна техничка документација, релевантна за грантот. 

Финансиска документација: 

• Оригинален потпишан финансиски извештај со спецификација на трошоците 

(потпишан и заверен од одговорното лице);  

• Оригинални или заверени примероци од сметки, фактури и документи за доказ 

за плаќања - банкарски извештаи (потпишани и со печат од одговорното лице);  

• Барања за плаќања (оригинал, потпишано и со печат од одговорното лице); 

8.5 Плаќања во рамките на проектот  

• По завршувањето на активноста на корисниците ќе им бидат исплатени до 60% 

од вкупните подобни трошоци. 

• Завршувањето на активноста се дефинира како момент кога корисникот ја 

финализирал инвестицијата и до SWG ги доставил оригиналните документи 

(фактури, банкарски извештаи, договори, итн.) со кои се потврдува набавката на 

опрема / реализацијата на работите / решенија за развој на ИТ, како и моментот 

откако ќе се добие позитивна оценка во рамките на контролата извршена на лице 

место по реализацијата на активноста. 
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• Плаќањата се условени со завршувањето на активностите од страна на сите 

корисници вклучени во заедничкиот проект (заедничко барање / партнерство). 

8.6 Непочитување на правилата од договорите   

Грантовите може да се користат само за одобрената активност презентирана во 

формуларот за аплицирање за грантот и во бизнис планот. Затоа, доколку корисникот 

постапи спротивно на одредбите од склучениот договор или на било кој начин ги крши 

правилата за користење на грантот, или пак, доколку постојат неправилности, 

исплатениот грант ќе мора да се врати. Деталните одредби во врска со кршењето на 

правилата ќе бидат наведени во договорот што ќе се склучи помеѓу корисникот и SWG. 
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