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Главна Канцеларија / Секретаријат на Постојаната Работна Група за Регионален 

Рурален Развој во Југоисточна Европа (SWG) – Скопје 

Повик за аплицирање за People-to-People активност 

 

Датум на отворање на повикот: 1ви декември, 2022 

Датум на затворање на повикот: 31ви јануари, 2023, во 16:00 часот по централно европско 

време  

Предмет: Повик за Аплицирање Број: SWG 2022-002 People-to-People активност 

 

Почитувани идни кандидати, 

Постојаната Работна Група за Регионален Рурален Развој (SWG) објавува повик за 

апликации од квалификувани кандидати во земјите/териториите на Западен Балкан, 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Северна Македонија, Црна Гора и Србија (ЗБ 6) 

за да аплицираат за финансирање на активноста People-to-People (P2P) преку 

настан/манифестација/активност како што се мали саеми, продажни манифестации, 

промотивни акции за земјоделство и туризам за корисници од руралните општини од 

целиот Западен Балкан и активности за градење капацитети за руралните претприемачи, 

вклучувајќи жени, млади, лица со посебни потреби и повратници. 

Програмата за финансирање на оваа активност се состои од следните главни делови: 

1. Опис на проектот 

2. Квалификувани кандидати 

3. Активности кои се предмет на финансирање во рамките на оваа програма 

4. Плаќање 

5. Правила во однос на спроведените активностите за објавување и 

промоција 

6. Прифатливи трошоци 

7. Неприфатливи трошоци 

8. Поднесување на документација за известување 

9. Важни финансиски правила и правила за набавки 

10. Евалуација 

11. Информации за доделуваање на средствата 

12. Услови за поднесување 

Во зависност од расположливите средства, SWG има намера да финансира 

имплементација на приближно 40 "People-to-People (P2P)" активности кои ќе се одржат 

помеѓу март 2023 и декември 2023 година.  
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Достапната локална субвенција по настан/манифестација/активност е до 2.500 ЕУР. 

  

Од апликантите се бара да поднесат Апликација за P2P активност во приложениот формат, 

која ќе биде разгледана од Комитетот за евалуација на SWG. 

 

Апликантите ќе бидат известени доколку нивната апликација се квалификува за поддршка 

и ќе го поканат апликантот да потпише договор за имплементација. 

Финансиските средства ќе бидат доделени на избраните кандидати чии барања најдобро 
ги исполнуваат условите на овој повик на основа „прв дојден прв услужен“. 
 

Според правилата на SWG, Апликацијата за P2P активност треба да се поднесе 

електронски (испратена е-пошта) до Секретаријатот на SWG на  

swgsecretariat@swg-seerural.org почнувајќи од 1-ви декември 2022 година до 31-ви јануари 

2023 година. 

 

SWG го задржува правото да финансира кое било или ниту едно од поднесените барања. 
Издавањето на оваа програма не претставува обврска за доделување на средства од 
страна на SWG, ниту пак се обврзува SWG да плати за какви било трошоци направени при 
подготовката и поднесувањето на барањето. Понатаму, SWG го задржува правото да го 
одбие кое било барање или сите примени барања. Сите трошоци за подготовка и 
поднесување се на сопствен трошок на Кандидатот. 
 

1. ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

Постојаната Работна Група за Регионален Рурален Развој (SWG), како платформа за 
вмрежување и регионална соработка, е основана за време на Форумот за земјоделска 
политика 2005 (“Можности за соработка за рурален развој во Југоисточна Европа”) одржан 
во Северна Македонија и Србија во јуни 2005 година. Со Меѓународниот Договор во март 
2009 година, SWG е регистрирана како Меѓународна меѓувладина организација, со нејзино 
раководно и координативно тело – Главна канцеларија/Секретаријат на SWG со седиште 
во Скопје, Северна Македонија. На 7-ми септември 2009 година, во Собранието на 
Република Северна Македонија беше усвоен Законот за ратификација на SWG Договорот. 
 
Главната стратешка рамка на SWG е составена од следниве елементи: 
 
Визијата на SWG е да промовира иновативно и одржливо земјоделство и рурален развој 
преку регионална соработка, за подобрување на условите за живот во руралните средини 
во земјите од ЈИЕ. 
 
Мисија - да се зголеми хоризонталната соработка меѓу земјите и териториите на 
Југоисточна Европа, преку координирање на регионалните иницијативи поврзани со 
земјоделството и руралниот развој и поддршка на процесот на социјален и економски 
развој на руралните области во регионот на ЈИЕ. 
 
 

mailto:swgsecretariat@swg-seerural.org
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Општа цел на SWG е да ја олесни блиската соработка помеѓу министерствата за 
земјоделство и другите засегнати страни во областа на земјоделството и руралниот развој 
и да ја поддржи интеграцијата во ЕУ во ЈИЕ. 
 
SWG има четири специфични цели на кои организацијата ја фокусира својата работа: 

• Да се подобри општото разбирање за политиките за земјоделство и рурален развој; 

• Да се помогне во подобрувањето на структурите и системите за спроведување за 
земјоделството и руралниот развој, со посебен акцент на прекуграничната 
соработка; 

• Да се подобри разбирањето и употребата на алатките за имплементација за 
земјоделството и руралниот развој;  

• Да се идентификуваат и споделат информации и примена на добри практики во 
земјоделството и руралниот развој со цел проширување на руралната агенда. 

 

Во ноември 2021 година, Германското Федерално Министерство за Економска Соработка 
и Развој му додели на SWG 38-месечен проект со наслов „Промоција на Економската 
Диверзификација во Руралните Области на Југоисточна Европа (SEDRA II) во ЈИЕ - 
Градење на капацитетите на синџирот на вредности за земјоделството и рурален туризам 
преку промовирање на можностите за рурално вработување“. Проектот се спроведува 
според договорот помеѓу SWG и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) за земјите/териториите од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, 
Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово*. 

Проектот се стреми да придонесе за рамномерен социо-економски развој на руралните 
области во Западен Балкан, преку ефикасна регионална соработка и зајакнати регионални 
капацитети за рурална економска диверзификација и вработување. Општата цел на 
проектот е стимулирање на конкурентноста и вработувањето во регионот преку 
зајакнување на капацитетите и промовирање на претприемништвото. Ова на крајот ќе ја 
зголеми привлечноста на овие области, ќе го подобри пристапот на пазарот, ќе ги охрабри 
младите луѓе и жените да се вклучат повеќе и да придонесат за намалена миграција. 

Целта на проектот е да се зајакне економската диверзификација преку олеснување на 
мерките за градење капацитети во туристичкиот сектор со потенцијал за зголемување на 
можностите за вработување. Фокусот на проектот е зајакнување на економското 
вклучување на руралното и маргинализираното население, поддршка на руралниот 
формален/неформален сектор, поттикнување на одржливи практики за управување со 
природните ресурси, како и промовирање на женското и младинското претприемништво во 
руралните области. 

P2P поддршката е алатка за зајакнување на вмрежувањето, соработката, промоцијата на 

руралните региони, овозможување на економскиот потенцијал преку развивање, 

промовирање и продажба на производи и услуги за понатамошен развој на избраните 

синџири на вредности: земјоделство и рурален туризам. Главната цел на акцијата P2P  

треба да биде градење капацитети за промовирање на можностите за вработување, 

диверзификација на бизнисот и развој на бизнисот.  
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Очекувани резултати 

A. Зголемен број на ММСП кои го искористија настанот/манифестацијата/активноста и 

попозитивно го оценуваат нивниот бизнис развој 

Б. Зголемен број на млади, жени и лица со попреченост кои нашле ново или дополнително 

вработување во секторите туризам и земјоделство во ЗБ6. 

2. КВАЛИФИКУВАНИ КАНДИДАТИ 

Субјекти кои се регистрирани во една од 6-те земји/територии на Западен Балкан, Албанија, 

Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово* кои се: 

• Микро мали и средни претпријатија (ММСП) 

• Организации за поддршка на бизнисот (ОБО): комори, кластери, здруженија, 

инкубатори, иновативни центри итн. 

• Субјекти на локалната самоуправа, агенции за локален и регионален развој  

• Невладини организации (НВО)  

• Образовни институции и центри за обука; и 

• Коалиции на овие субјекти 

 

кои се подготвени да организираат активности како мали саеми, продажни манифестации, 

промотивни туристички акции и активности за корисници од руралните општини од целиот 

Западен Балкан и активности за градење капацитети за руралните претприемачи, 

вклучувајќи жени, млади, лица со посебни потреби и повратници. 

Ве молиме погледнете го списокот на рурални општини во прилог во Анекс 4. 

Апликациите кои ќе вклучуваат корисници од неколку земји/територии на Западен 

Балкан и кои ќе го вклучуваат следново ќе имаат предност во добивањето поддршка во 

однос на другите апликанти: 

• ММСП 

• Млади луѓе (под или еднакви на 40 години) 

• Жени  

• Лица со попреченост 

Повратници – лица кои престојувале во Германија или друга земја повеќе од 3 

месеци по 2001 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИЛУСТРАТИВНИ АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ОВАА ПРОГРАМА 
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Фокус на областите и илустративни активности за P2P акции 

може да вклучуваат една или неколку активности за да се постигнат резултатите наведени 

погоре.  

Илустративните активности може да вклучуваат акции/настани што ќе поддржат: 

• Одгледување, преработка и продажба на традиционални производи, кои вклучуваат 

земјоделски и прехранбени производи од животинско и растително потекло, на пр. 

житарки, зеленчук, овошје, преработени месни производи, јајца, млеко и млечни 

производи, лековити и билни растенија и пчеларство 

• Настани за рурален, агро, еко туризам кои промовираат рурални средини и рурален 

начин на живеење 

• Локални занаети 

 

4. ПЛАЌАЊЕ 

Плаќањето ќе се изврши на една рата по завршување на 

настанот/манифестацијата/активноста во износ до 100% од вкупниот договорен износ на 

прифатливите трошоци по поднесување и прифаќање на комплетната техничка и 

финансиска документација.  

 

5. ПРАВИЛА ВО ОДНОС НА СПРОВЕДЕНИТЕ АКТИВНОСТИТЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 

И ПРОМОЦИЈА 

 

• Комуникацијата и правилата во однос на спроведените активностите за објавување и 

промоција се важни договорни обврски. Затоа, корисниците треба сериозно да го 

сфатат ова, бидејќи непочитувањето може да има финансиски последици;; 

 

• Корисниците треба да ги координираат активностите за комуникација и правилата во 

однос на спроведените активностите за објавување и промоција во соработка со 

персоналот на SWG; 

• Корисниците треба да елаборираат за планот за комуникација и објавување и 

промоција на спроведените активности пред почетокот на оперативните активности. 

Планот треба да го следи целиот проектен циклус; 

• Корисниците треба да обезбедат соодветна видливост на донаторите, регионот, како и 

проектот од кој е поддржан настанот/манифестацијата/активноста; 

• Од корисниците се бара соодветно да го истакнат логото на SWG и логоата на другите 

донатори. Поддршката добиена во рамките на проектот треба да биде признаена и 

промовирана во сите комуникациски и промотивни материјали, вклучувајќи го 

соопштението за медиумите, промотивен материјал, официјални известувања, 

извештаи и публикации;  

• Сите промотивни материјали треба претходно да бидат одобрени од SWG пред 

финалниот процес на печатење/објавување; 

 

• Корисниците ќе ги добијат соодветните логоа од SWG за нивна употреба во 

промотивните материјали;  
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• Корисниците треба да ги почитуваат документите за 

известување. Корисниците треба да дејствуваат во согласност со договорените 

планови кои тие ги подготвиле за комуникација и објавување и промоција на 

спроведените активности.  

• Активностите за комуникација и објавување и промоција извршени во текот на 

спроведувањето ќе бидат земени предвид во конечните извештаи за 

настанот/манифестацијата/активноста.  

 

6. ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ - ОДРЕДНИЦИ ЗА БУЏЕТСКИ ЛИНИИ / ВИДОВИ 

ТРОШОЦИ 

• Промотивни трошоци – дизајн и печатење на постери, банери, летоци, покани, програма, 

маици, ракотворби, емитување, капи, чанти, тетратки, беџови, престилки; 

• Трошоци за сместување на учесниците и излагачите; 

• Транспортни услуги по фактура - Транспортните трошоци ќе се сметаат за прифатливи, 

само во случај кога е ангажирана официјална транспортна компанија; 

• Изнајмување на објект; 

• Изнајмување на опрема – звук, светло, сцена, шатори, штандови, преведувачка опрема; 

• Ангажирање на обучувачи, експерти, говорници, фотографи, водичи, скипери, 

преведувачи, дизајнер. Трошоците за ангажман на физичко лице ќе се сметаат за 

прифатливи, само во случај ако се достави дополнителна документација. 

Дополнителната документација треба да биде во согласност со локалните закони и 

прописи - потпишан договор за ангажман на физичко лице, конкретно, во договорот 

треба да бидат наведени бруто и нето износот; 

• Материјали за работилницата; 

• Други трошоци кои се во согласност и придонесуваат за организација на настанот и се 

одобрени од SWG. 

 

7. НЕПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ:  

• ДДВ; 

• Персонален данок на доход; 

• Други даноци; 

• Царини или увозни давачки, или какви било други давачки; 

• Набавки на земјиште и постоечки објекти; 

• Набавка на нова и користена опрема (во исклучителни случаи, по доставено 

детално објаснување зошто е потребна набавка на нова промотивна опрема и како 

тоа ќе придонесе за организација на настанот, SWG може да даде одобрение за 

купување и да го смета овој трошок како прифатлив трошок); 

• Банкарски трошоци, трошоци за гаранции и слични трошоци; 

• Трошоци за конверзија, трошоци и загуби од размена поврзани со која било од 

сметките во евра специфични за компонентите, како и други чисто финансиски 

трошоци; 

• Трошоци за амортизација; 

 

 

• Надоместоци за сервисирање на долгови и долгови;  
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• Провизија за загуби или потенцијални идни обврски; 

• Должничка камата; 

• Кредит на трети лица; 

• Ставки кои веќе се финансирани во друга работна рамка; 

• Административни и оперативни трошоци; 

• Плати, дневници; 

• Пари за ситни потреби; 

• Алкохолни пијалоци (во исклучителни случаи, доколку набавката на алкохолни пијалоци 

е од суштинско значење за организацијата на настанот, SWG може да даде одобрение 

за купување и да го земе овој трошок како прифатлив трошок);  

• ПЕТ шишиња или какви било други материјали кои можат да предизвикаат загадување 

на животната средина;; 

• Други трошоци кои може да се сметаат за неприфатливи и не се одобрени од SWG.  

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

По завршување на настанот/манифестацијата/активноста од апликантот се очекува да 

достави : 

8.1 Техничка документација:  

• Оригинален потпишан технички извештај за извршените активности (потпис и печат од 

одговорното лице); 

• Листа на учесници (потпишан од учесниците и во формат обезбеден од SWG); 

• Агенда и останати документи за настанот; 

• Извештаи за мониторинг и евалуација (М и Е) пополнети од сите ММСП-организатори 

и учесници (по успешна апликација и по 6 и 12 месеци) 

• Најмалку една печатена копија/примерок/артикли од секој промотивен материјал 

произведен за регионалниот настан; 

• Пасус или кратка статија објавена во весник или списание ; 

• Фото документација од регионалниот настан 

• Друга придружна техничка документација..  

 

8.2 Финансиска документација  

• Оригинален потпишан финансиски извештај со спецификација на трошоците (потпишан 

и со печат од одговорното лице);  

• Оригинални или заверени копии од сметки, фактури и документи за доказ за плаќање - 

банкарски изводи (потпишани и со печат од одговорното лице);  

• Оригинални или заверени копии од потврдите за готовински плаќања, (потпишани и со 

печат од одговорното лице);  

• Барање за исплата (оригинал, потпишано и со печат од одговорното лице);); 

 

 

• Комплетна документација за процесот на набавка на стоки/услуги над 1.000 евра која 

вклучува:  
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1. Барање за понуди до најмалку 3 даватели на услуги/стоки, 

кое вклучува спецификација на бараните стоки/услуги со наведен нето, ДДВ/Персонален 

данок на доход и бруто износ. Доколку давателот на стоки/услуги не е во системот за ДДВ, 

тоа треба да биде наведено во понудата. Доколку понудата е побарана по е-пошта, да се 

приложи комуникација (барање за понуда и добиена понуда). 

2. Примени понуди, по поднесеното барање.  

3. Одлука за избор на најдобра понуда. Во одлуката, во прифатливите понуди треба да се 

споредат НЕТО износите (износ без ДДВ/Персонален данок на доход) и најниската од 

најмалку три прифатливи понуди ќе се земе предвид за надоместување на трошоците за 

набавени стоки/услуги поврзани со реализација на проектот/активноста 

4. Дадена понуда која што не е најниска може да се избере во специфични случаи со 

претходно одобрение од SWG и притоа да се обезбеди детално објаснување зошто оваа 

понуда треба да се избере .  

5. Ако не може да се лоцираат три даватели на услуги и не може да се добијат три понуди, 

тоа мора да биде соопштено и одобрено од SWG за да се продолжи со процесот на набавка. 

Сите плаќања мора да се направат преку банкарска трансакција. Во специфични случаи, 

каде што плаќањето во готовина е неизбежно, корисникот мора да го информира SWG и 

да добие ПИСМЕНО ОДОБРУВАЊЕ ПО Е-ПОШТА од Службеникот/Претставникот на SWG 

за да продолжи со процесот на набавка/плаќање. Плаќањето во готовина треба да биде 

придружено со релевантна фискална сметка или потврда. 

9. ВАЖНИ ФИНАНСИСКИ ПРАВИЛА И ПРАВИЛА ЗА НАБАВКА 

Секоја набавка и купување не смее вештачки да се дели во буџетска линија или нејзиниот 

еквивалент со намера да се направи мала набавка или купување под 1.000 евра или да се 

намали барањето за понуда во помало барање или да нема барање за понуда.  

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

вредност/цена и на крајот да ја одбие избраната понуда или направените трошоци.  

Договорната страна има право да потроши најмногу до 15% повеќе во која било буџетска 

линија, под услов трошоците да се намалат за истиот износ во една или повеќе од другите 

буџетски линии. 

10. ЕВАЛУАЦИЈА  

Оценувањето на People to People активностите ќе се врши според следните критериуми:  

1. Акцијата е поврзана со илустративните резултати и понатамошниот развој на 

синџирите на вредност во земјоделството и туризмот; 

2. Економски аспект и одржливост 

• Можности за генерирање приход;  

• Можности за создавање нови или дополнителни локални вработувања во 

туризмот и земјоделството; 

• Вклучување и учество на ММСП; 

 

 

3. Вклучување на жени, млади, лица со попреченост и повратници; 
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4. Разгледување на позитивниот еколошки аспект на 

настанот/манифестацијата/активноста ; 

5. Буџет и економичност;  

6. Регионален аспект на настанот каде што корисниците се од неколку земји/територии 

од Западен Балкан. 

 

11. ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

• Локација: 6-те земји/територии на Западен Балкан.  

• Времетраење: 1-ви март, 2023 – 31-ви декември, 2023   

• Јазик за комуникација: Јазикот за комуникација со SWG е англиски јазик и јазикот на 

соодветната земја/територија. 

• Јазик на настанот/манифестацијата/активноста: Може да биде на еден од локалните 

јазици. 

• Максимален износ за рефундација: SWG ќе надомести до 2.500 евра Бруто. ДДВ не 

се прифаќа и затоа нема да биде вратен, туку одземен од фактурата и ќе се смета како 

кофинансирање на учесникот. Брутото од 2.500 евра ги вклучува и сите даноци што се 

бараат да се платат според националното законодавство во земјата на живеење. 

• Формат на апликација: Сите апликации мора да се достават во дадениот формат. 

Апликациите напишани во различен формат нема да се разгледуваат.  

• Payment disbursement: Funds will be reimbursed by bank transfer to the recipient’s bank 

account from SWG.   

• ДДВ: ДДВ не е прифатлив трошок, затоа SWG нема да надоместува ДДВ. 

• Јазик за апликација: Сите документи за апликација може да се достават на англиски 

или на еден од локалните јазици на соодветната земја/територија. 

• Број на апликации: Еден апликант може да поднесе само една апликација. 

 

12. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 

Формуларот за апликација, (Анекс 1) заедно со дефинираниот буџет (Анекс 2), треба да се 

достави најмалку два месеци пред почетокот на настанот/манифестацијата/активноста. 

Потоа апликацијата заедно со буџетот е предмет на одобрување за финансирање. За 

поддршка на поднесената апликација и буџет ќе се бараат дополнителни појаснувања или 

документи. 

По бараните дополнителни појаснувања и доставените корекции во документацијата, ќе 

биде одобрена конечната верзија на формуларот за апликација и буџет и ќе се изготви 

договор за распределба на средствата. Одобрените активности/трошоци треба да 

започнат по потпишувањето на договорот од двете страни. Исклучителни случаи поврзани 

со временската рамка на започнување на активности/трошоци може дополнително да се 

земат предвид за прифаќање. 

 

SWG бара апликацијата да се поднесе електронски (испратена е-пошта) до Секретаријатот 

на SWG на swgsecretariat@swg-seerural.org, не подоцна од 31-ви јануари, 2023 година. 

 

 

 

mailto:swgsecretariat@swg-seerural.org
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Кандидатите треба да ги достават следните документи: 

• АНЕКС 1. АПЛИКАЦИЈА ЗА P2P потпишана копија во PDF  

• АНЕКС 2. Буџет во MS Excel 

• АНЕКС 3. P2P Индикатори  

• Прилог 1. Копија од потврдата за регистрација не постара од 6 месеци. 

Во полето Предмет на вашата е-пошта Ве молиме наведете го „Името на вашата 

организација – P2P Апликација“ 

SWG ќе ги задржи сите материјали и документи поднесени од апликантите. Нема да ги 

користи овие информации за други цели освен преглед на апликацијата и нема да ги 

сподели со други лица или институции. 

По процесот на евалуација, одлуката ќе им биде соопштена на апликантите преку е-пошта. 


