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Главна Канцеларија / Секретаријат на Постојаната Работна Група за Регионален 

Рурален Развој во Југоисточна Европа (SWG) – Скопје 
 

Повик за аплицирање за финансирање на стручно оспособување 

 

Датум на отворање на повикот: 28.09.2022 

Датум на затворање на повикот: 30.03.2023 во 16:00 часот по централно европско 
време 

Евалуација на апликации: На месечна основа почнувајќи од 28-ми септември 
2022 година до  31-ви март 2023  година  

Предмет: Повик за Аплицирање Број: SWG 2022-001 Стручно оспособување 
 
 
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*1, Северна Македонија, Црна Гора и Србија за 
да аплицираат за финансирање на трошоци за стручно оспособување во туризмот, 
земјоделството и други поврзани сектори како што се развој на бизнис и информациски 
и комуникациски технологии (ICT), идентификувани како важни за економската 
диверзификација во руралните области. 
 
Програмата за финансирање на стручното оспособување 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. Информации за доделување на средствата 
5. Услови за поднесување 
6. Информации за статусот на пријавата 

 
Во зависност од расположливите средства, SWG ќе ги финансира трошоците за 
сертификат добиен за стручно оспособување во туризмот, земјоделството и другите 
поврзани сектори како што се развој на бизнис и информациски и комуникациски 
технологии (ICT), идентификувани како важни за економската диверзификација во 
руралните области, за обука која што ќе се одржи помеѓу 28-ми септември 2022 година 
и заклучно со 30-ти јуни 2024 година. 
 
Оваа програма се имплементира во две фази. Во првата фаза, од кандидатите се бара 
да поднесат Барање за финансирање на стручно оспособување во приложениот 
формат, кое ќе биде разгледано од Комитетот за евалуација на SWG. Кандидатите ќе 
бидат известени доколку нивното барање за обука ги исполнува условите за 

 
1 *This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the 

Kosovo Declaration of Independence.” 
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надоместување на трошоците. Во втората фаза, кандидатот ќе го испрати до SWG 
добиениот сертификат и врз основа на тоа SWG ќе му надомести на апликантот 
средства во износ до 300 Евра бруто (вклучувајќи ги сите поврзани даноци за обуката). 
 
Финансиските средства ќе бидат доделени на избраните кандидати чии барања 
најдобро ги исполнуваат условите на оваа програма на основа на принципот„”прв дојден 
прв услужен“. 
 
Според правилата на SWG Барањето за надоместување на трошоците за стручно 
оспособување треба да се поднесе електронски (испратена е-пошта) до Секретаријатот 
на SWG на swgsecretariat@swg-seerural.org почнувајќи од 28-ми септември 2022 година 
до 31 март 2023 година.  
 
SWG го задржува правото да финансира кое било или ниту едно од поднесените 
барања. Објавувањето на оваа програма не претставува обврска за доделување на 
средства од страна на SWG, ниту пак SWG се обврзува 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. 
 
Општа цел на SWG е да ја забрза блиската соработка помеѓу министерствата за 
земјоделство и другите засегнати страни во областа на земјоделството и руралниот 
развој и да ја поддржи интеграцијата во ЕУ на ЈИЕ. 
 
SWG има четири специфични цели на кои организацијата ја фокусира својата работа: 

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

mailto:swgsecretariat@swg-seerural.org
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• 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 пристап до 
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. 

 
2. КВАЛИФИКУВАНИ КАНДИДАТИ 

Вработени и невработени лица во туризмот, земјоделството или поврзани 
сектори од една од 6-те земји/територии на Западен Балкан, Албанија, Босна и 
Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово* кои се подготвени да 
стекнат нови вештини за вработување во туризмот, земјоделството и други поврзани 
сектори како што се развој на бизнис и информациски и комуникациски технологии (ICT), 
идентификувани како важни за економската диверзификација во руралните општини. 

Општината се дефинира како рурална: 

• Ако густината на населеност е под 150 жители на км² ИЛИ 

• Ако на нејзината територија не живеат повеќе од 10,000 жители ИЛИ 

• Ако се наоѓа на или над 600 м надморска висина. 

Ве молиме погледнете го списокот на општини кои ги исполнуваат условите во Анекс 3. 

SWG ги охрабрува Центрите за стручно оспособување и Компаниите да ја споделат 
оваа објава со нивните идни студенти и вработени. 
 
Следниве ќе имаат предност во добивањето поддршка во однос на другите кандидати: 
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• Млади луѓе (на возраст до 40 години) 

• Жени  

• Лица со попреченост  

• Повртници – лица кои живееле во Германија или друга земја повеќе од 3 
месеци после 2001 година. 

 
3. АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ФИНАНСИРАЊЕ ВО РАМКИТЕ 

НА ОВАА ПРОГРАМА 

Стручно оспособување, обука на работното место, практикантска работа, менторство, 
поддршка за start-up, студиски патувања акредитирани од овластена државна 
институција како стручна обука во секторите туризам, земјоделство и други сектори 
идентификувани како важни за локална економска диверзификација во соодветните 
прекугранични рурални области. Стручното оспособување треба да се спроведе со цел 
да се најде ново или дополнително локално вработување во туризмот, земјоделството 
и другите сектори или да се зголеми деловниот развој на ММСП во кои се вработени. 

 

Илустративни курсеви за обука: 

• Обука за производство, преработка и маркетинг на земјоделски производи 

• Сертифицирани туристички професии (водичи, готвачи, келнери, сомелиери, 

итн.) 

• Започнување бизнис 

• Бизнис менаџмент 

• Финансиски менаџмент 

• Информациски и комуникациски технологии (ICT), Дигитален Маркетинг и 

слично 

• Изработка на бизнис план 

• Останато 

 
4. ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

 
a) Локација: Шест 6-те земји/територии на Западен Балкан .  

 
b) Времетраење: Кандидатот треба да го добие сертификатот во периодот од 28-ми 

септември 2022 година до 30-ти јуни 2024 година. 
 
c) Јазик за комуникација 

Јазикот за комуникација со SWG е англиски јазик и јазикот на соодветната 
земја/територија. 

 
d) Јазик на обуката: Јазикот на обуката може да биде на еден од локалните јазици. 

 
e) Максимум износ за надомест: SWG ќе надомести до 300 Евра бруто. ДДВ не се 

прифаќа и затоа нема да биде рефундиран, туку одземен од фактурата и ќе се смета 
како кофинансирање на учесникот. Брутото од 300 евра ги вклучува и сите даноци 
што се бараат да се платат според националното законодавство во земјата на 
живеење 
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f) Формат на пријава: Сите пријави мора да бидат поднесени во форматот кој е 
обезбеден. Пријавите поднесени во друг формат нема да се разгледуваат. (види 
Анекс 1 и Анекс 1.а.). 

 
g) Начин на исплата: Средствата ќе бидат рефундирани преку банкарската 

трансакција на сметка на примачот од страна на SWG.   
 
h) ДДВ: ДДВ не е прифатлив трошок и затоа SWG НЕМА да плати ДДВ. 
 
i) Јазик на пријава: Сите документи за пријава може да се поднесат на англиски јазик 

или на еден од локалните јазици на наведените земји/територии. 
 
j) Број на пријави: Еден кандидат може да поднесе само една пријава. 

 
5. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ 

Според правилата на SWG Барањето за надоместување на трошоците за стручно 

оспособување треба да се поднесе електронски (испратена е-пошта) до Секретаријатот 

на SWG на swgsecretariat@swg-seerural.org почнувајќи од 28-ми септември 2022 година 

до 31 март 2023 година.   

 

Кандидатите мора да ги достават следните документи: 

• АНЕКС 1. ПРИЈАВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ потпишана копија во 

PDF формат  

• АНЕКС 1.a во MS Excel формат  

• Кратка биографија CV 

• Документ кој ја докажува Акредитацијата на обуката добиена од давателот 

на обуката или од нивната веб страна. 

 

Ве молиме наведете го “Вашето име – Пријава за стручно оспособување” во полето 

Предмет во вашата е-пошта. 

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

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

сподели со други лица или институции. 

 

По процесот на евалуација, одлуката ќе им биде соопштена на кандидатите преку е-

пошта. 

 

6. ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАТУСОТ НА ПРИЈАВАТА 

Пријавите се праќаат во периодот од 28-ми септември 2022 година до 31 март 2023 

година.   

Комитетот за евалуација на SWG ќе ги разгледа пријавите и ќе ги информира 

кандидатите за статусот на нивните пријави најкасно 30 дена од денот на нивното 

поднесување. 

Плаќање: Рефундирање на трошоците до 300 Евра дозволени трошоци без ДДВ ќе биде 
реализирано со поднесување на следната документација: 

1. Копија од документ за лична идентификација 

mailto:swgsecretariat@swg-seerural.org
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2. Копија од фактурата од институцијата која што го издава сертификатот 

3. Копија од добиенот сертификат 

4. Копија од доказ за плаќање 

5. Барање за надоместување на трошоците (Aнекс 2) 
 
Плаќањето ќе се изврши 30 дена по одобрувањето на барањето за плаќање и 
придружните документи. 


