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ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот е обмислен како програма
за самовработување
и формализација на
постоечки бизниси во
полошкиот и во североисточниот регион
во Република Македонија. Главната цел
на проектот е да се
подобрат деловните
практики кај целните
групи во двата региони и да се обезбедат долгорочни решенија за одржлив деловен раст и развој
на бизнисите во руралните области со
мешан етнички состав.
Проектот се состои од две проектни
компоненти–едната поврзана со работата на терен и втората, компонента
која се фокусира на институционалната
надградба.
Работата на терен претставува програма на активности за идентификување
различни бизнис-идеи и неформални
економски иницијативи кај целните групи
во двата региони и истата треба да обезбеди пакет на услуги за корисниците на
проектот. Пакетот на услуги ќе вклучи
поддршка во процесот на инкубација,
стратешки деловни совети и менторство,
микро-финансирање, поврзување со
пазарот и тековната индустрија и др.

Втората компонента е институционална
надградба која вклучува преглед на постоечките мерки и механизми развиени
од националните институции за поддршка на самовработувањето, но и за
поддршка на постоечките микробизниси,
зголемување на нивната конкурентност,
секторски програми за помош итн. Ќе
бидат организирани презентации на
мерките и дискусии со цел да се рашират
информациите за постоечките мерки во
руралните области. Исто така проектот
ќе ги разгледа и можните ограничувања
со кои се соочуваат луѓето во руралните
области кога се обидуваат да дојдат до
постоечките мерки. Проектот потоа ќе
направи анализа и преглед на актуелните
ограничувања и истите ќе ги достави до
националните институции како повратна
информација.

Подготовката на oваа публикација беше овозможена со поддршка од Британската
амбасада во Скопје, во рамките на проектот „Воспоставување на бизниси во мултиетнички
средини“. Мислењата и ставовите наведени во оваа публикација не ги одразуваат
секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада во Скопје.
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ВОВЕД
Овој прирачник е изготвен во рамките на
проектот „Воспоставување на бизниси во
мултиетнички средини“. Тој има за цел е
да им помогне на невработените лица и
новоформираните бизниси оптимално да
ги искористат државните мерки за поддршка кои им стојат на располагање.
Бројот на мерките е голем и шаренолик
па многу често потенцијалните корисници, особено оние од руралните средини и
ранливите групи, не успеваат да дознаат
за сите мерки кои им се на располагање
и тие им се чинат комплексни за користење. Поради ова, прирачникот се стреми
на едно место да понуди информации за
сите мерки на Владата на Република Македонија кои им стојат на располагање.
Притоа, податоците се прикажани на
структуриран начин кој го олеснува неговото следење и користење.
Прирачникот ги опфаќа речиси сите мерки кои сметавме дека се релевантни за
самовработување, како и за новоформираните бизниси (до 3 години од формирањето). Покрај ним, прирачникот може
да им биде од корист и на другите мали и
средни претпријатија (МСП), бидејќи повеќето мерки кои се однесуваат на МСП
важат и за фирмите кои постојат над 3
години. Прирачникот не прави ограничување во однос на стопанските сектори,
односно ги вклучува мерките за секој вид
на дејност, вклучително и занаетчиската дејност и земјоделството. Со оглед на
целните групи на проектот, понудена е
посебна информација за тоа кои мерки се
погодни за жени и за млади претприемачи. Јазикот на кој се прикажани мерките
е едноставен и се обидува да ги прикаже
мерките на едноставен начин. Дополнително, тој ги вклучува и формуларите кои
се потребни за аплицирање за секоја од
мерките (таму каде тие беа достапни).

Иако проектот става посебен акцент на
овие ранливи групи, како и на полошкиот
и на североисточниот регион, прирачникот подеднакво може да го користат заинтересирани лица и фирми од секаков
профил и од сите региони во земјата.
Важно е да се напомене дека мерките
прикажани во овој прирачник се однесуваат на мерките кои биле предвидени и реализирани во 2014 година. Секоја година, Владата на РМ ги усвојува
програмите и мерките за тековната година, а со тоа и условите под кои може
да се аплицира. Можно е во следните
години тие да се променат во однос на
2014 година. Поради тоа, им препорачуваме на сите корисници внимателно
да ги следат повиците и условите дадени во секој конкретен повик.
При изготвувањето на прирачникот беа
реализирани интервјуа со речиси сите
министерства, агенции и институции кои
предвидуваат мерки за самовработување
и поддршка на новоформирани бизниси,
како што се: Министерството за труд и
социјална политика, Агенцијата за вработување на РМ, Министерството за економија, Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Агенцијата
за поддршка на претприемништвото на
РМ, Агенцијата за поддршка и промоција
на туризмот, Министерството за образование, Министерството за локална самоуправа, Министерството за култура, Македонската банка за поддршка на развојот,
УНДП и други. Покрај информациите за
процедурите и условите за аплицирање,
тие споделија и корисни информации за
најчестите предизвици со кои се соочуваат апликантите, како и на што особено
треба да обрнат внимание. Наедно, им
благодариме на поддршката во изготвувањето на прирачникот.
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Информациите за секоја мерка во прирачникот се претставени на тој начин што нудат
одговори на клучните прашања кои секој потенцијален корисник би си ги поставил:
што можам да добијам од мерката, за кого е наменета, кои се условите за аплицирање,
какви документи треба да поднесам при аплицирањето и сл. Некои клучни информации и совети се одделени како посебен текст.
Прирачникот е наменет да се користи во зависност од вашите потреби за да ги пронајдете оние мерки за кои сте заинтересирани. Тој нуди можност да пребарувате според
типот на мерката или типот на поддршката која може да се добие, како и да истакне некои други услови кои се особено важни – за која целна група е наменета поддршката,
за кои стопански сектори и сл.
Информациите може да ги користите според следната поделба:

Кодификација:

Тип на поддршка:

Г
К
С
О

Поддршка за основање бизнис;
Поддршка на постоечки бизниси во првите три години од своето постоење
Поддршка за основање и за постоечки бизниси
Грант
Кредит
Субвенција
Обука, консултации и менторство

Кому е наменета:






Млади
Жени
Сите целни групи без ограничувања
Целни групи со одредени оганичувања

Економско-социјална категорија:

1
2
3
4
5

Невработен/а, пријавен/а во Агенцијата за вработување
Невработен/а, непријавен/а во АВРМ
Сопственик на МСП
Ученик/студент во завршната фаза на школување
Занаетчија
Сите стопански сектори
Производство и индустрија
Трговија
Услуги
Земјоделство
Туризам
Креативни индустрии
Информации и комуникации
Друго

Тип на мерка:

Стопански сектори:
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65

Програма за ваучерско советување







56
60



53

Финансиска поддршка за воведување на ХАЛАЛ систем

Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија – надоместување на
дел од трошоците за развој на деловен субјект, производ и пазар



50
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46
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Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување
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Поддршка за основање
бизнис;
Поддршка на постоечки
бизниси во првите три години
од своето постоење
Поддршка за основање и за
постоечки бизниси

Програма за самовработување
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Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија наменет за рурален развој (ИПАРД)
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Сите целни групи без ограничувања
Целни групи со одредени
оганичувања
Невработен/а, пријавен/а во
Агенција за вработување














Сопственик на МСП






















Ученик/студент во завршна
фаза на школување
















Занаетчија

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

Сите стопански сектори






















СТОПАНСКИ СЕКТОРИ:









Услуги

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА:

Трговија

ТИП НА МЕРКА:
Производство и индустрија

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото







Туризам

ПРИРАЧНИК

ТИП НА ПОДДРШКА:

ГРАНТ

СУБВЕНЦИЈА

Земјоделство

10






Креативни индустрии и
занаетчиство



Информации и комуникации

11

ТИП НА ПОДДРШКА:

ОБУКА,
КОНСУЛТАЦИИ
И МЕНТОРСТВО

КРЕДИТ








82
85
88
91
94
97
100

Кофинансирање на специјализирани длабински технолошки обуки

Проект кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места

Проект кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови
работни места за млади лица до 29 годишна возраст

Проект самовработување со кредитирање

Кредит за поддршка на извозот

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за трајни обртни средства од ИКЛ-револвинг

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за трајни обртни средства од МБПР









Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕУР 103
107
111
114
117
120
123
125

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за инвестиции од ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕУР

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за инвестиции во приоритетни проекти од ЕИБ
4 – 100.000.000 ЕУР

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за инвестиции од ИКЛ-револвинг

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за инвестиции од МБПР

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за инвестиции од посебен кредитен фонд со
Гарантна шема

Микро кредити

Поддршка во областа енергетика





страна
79



Поддршка за основање
бизнис;
Поддршка на постоечки
бизниси во првите три години
од своето постоење
Поддршка за основање и за
постоечки бизниси

Обука кај познат работодавач

Назив на мерка :





































Сите целни групи без ограничувања
Целни групи со одредени
оганичувања
Невработен/а, пријавен/а во
Агенција за вработување


Сопственик на МСП






























Занаетчија




Сите стопански сектори






























Производство и индустрија


Туризам
Трговија

Услуги

Ученик/студент во завршна
фаза на школување

Жени

Млади

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Земјоделство

П Р И РАЧ Н И К

Креативни индустрии и
занаетчиство

Информации и комуникации

ГРАНТОВИ

ОРГАНИЗИРАЊЕ БИЗНИС - НАТПРЕВАР
„БИДИ ПЕРСПЕКТИВЕН, ЗАПОЧНИ СВОЈ БИЗНИС“

ТИП НА МЕРКА:

ГРАНТ

ПОДДРШКА ЗА ОСНОВАЊЕ БИЗНИС

КОМУ Е НАМЕНЕТА: МЛАДИ
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

1, 2 и 4*

* 1. Невработен/а, пријавен/а во Агенција за вработување • 2. Невработен/а, непријавен/а во АВРМ • 4. Ученик/студент
во завршна фаза на школување

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Надлежна институција: Министерство за економија
КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ
ДА ДОБИЈАМ?

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)
Поддршка за започнување сопствен
бизнис за млади лица.

Парична награда за формирање
претпријатие.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

Студенти на возраст од 18 до 30 години.
Млади претприемачи на возраст од 18 до 30 години.

ГРА НТОВИ

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

13

ДАЛИ МОЖЕ ДА
АПЛИЦИРАМ ЗАЕДНО
СО НЕКОЈ ДРУГ?

Не. Секој учесник може да аплицира
само со еден бизнис-план.

Да. Може да аплицирате најмногу 4 млади
лица со еден бизнис-план (во партнерство).

КАКО ЌЕ СЕ ОЦЕНУВААТ БИЗНИС-ПЛАНОВИТЕ?
Бизнис-плановите ќе се оценуваат според следните критериуми:
Критериум
Изглед на насловната страница
Резиме
Опис на производите и/или услугите
Анализа на пазарот и индустријата
СВОТ (SWOT) анализа
Опис на системите на маркетинг и дистрибуција
Опис на производниот/услужниот процес
Менаџмент на човечки ресурси
Организација на фирмата (сектори, структура,...)
Финансиски план
Изводливост на бизнисот
Иновативност на бизнисот

Вредност %
2
5
10
13
8
8
10
5
3
13
10
13

КАКВА НАГРАДА
МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?

АМ
АКО ДОБИЈАМ НАГРАДА, ДАЛИ МОЖ
ПАРИТЕ ДА ГИ ТРОШАМ КАКО САКАМ?

Наградата се состои од плакета,
ваучер и парична награда во
износ од:
1 награда - 330.000 денари
2 награда - 230.000 денари
3 награда - 130.000 денари
4 награда - 100.000 денари
5 награда - 60.000 денари

Услов за да ја користите паричната награда е да
регистрирате фирма по завршувањето на натпреварот. Откако ќе приложите доказ дека фирмата сте
ја регистрирале, ќе ви биде префрлена паричната
награда и потоа немате ограничување како ќе ги користите тие средства. За тоа ќе треба да приложите
решението од Централниот регистар на Република
Македонија за новорегистрирано претпријатие.

ИЕ НАГРАДА, А ЈАС СЕ ОТКАЖ
ШТО АКО МОЈОТ БИЗНИС-ПЛАН ДОБ
ГО РЕГИСТРИРАМ БИЗНИСОТ?

АМ И НЕ

Во тој случај не може да ја користите паричната награда.

ДАЛИ МОЖЕ НЕКОЈ ДРУГ ДА ЈА РЕГИСТРИРА ФИРМАТА НАМЕСТО МЕНЕ
(МОИТЕ РОДИТЕЛИ, ПРИЈАТЕЛИ ИТН.)?
Не. Оние кои ќе го поднесат бизнис-планот на повикот (носителите) мораат да бидат
основачи и сопственици на фирмата. За тоа ќе треба да го приложите решението од
Централниот регистар на Република Македонија за новорегистрирано претпријатие.

ГРА НТОВИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
14

ДАЛИ МОЖАМ ДА
АПЛИЦИРАМ СО ПОВЕЌЕ
БИЗНИС-ПЛАНОВИ?

Се аплицира со
поднесување на бизнисплан направен по
Упатството за пишување
на бизнис-план (анекс 15).

Бизнис-плановите можат да
бидат на македонски јазик или
на албански јазик со превод на
македонски.
Се поднесува еден примерок во
хартија и еден во електронска
верзија на е-пошта.

Бизнис-плановите ќе се оценуваат според однапред утврдени
критериуми (види подолу).

10-те најдобри бизниспланови ќе се презентираат пред Комисија.

Од овие десет, 5 најдобри ќе добијат награда во вид на плакета,
ваучер и парична награда.

Наградените апликанти треба
да регистрираат фирма за
наградениот бизнис.

Решението од
Централниот регистар
на РМ за новоформирана
компанија се доставува
до Министерството за
економија.

На сметка на фирмата се исплаќа паричната награда.

КОИ ДОКУМЕНТИ
МИ ТРЕБААТ?
Комплетен бизнис-план направен според
Упатството (анекс 15)

Напомена: Бизнис-планот
задолжително мора да се
испрати и во писмена форма и
во електронска форма.

АНОВИТЕ?
КАДЕ СЕ ДОСТАВУВААТ БИЗНИС-ПЛ
Еден примерок во печатена верзија се доставува во архивата на Министерството за економија со назнака:
„За избор на најдобри бизнис-планови и за започнување на бизнис”
Адреса: Министерство за економија, „Јуриј Гагарин” 15, 1000 Скопје
и
Електронска верзија од истиот документ на е-пошта: biznisplan@economy.gov.mk

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не може истовремено да се користи и кредит и грант за самовработување.
Фирмата што ќе се регистрира може да ги користи другите мерки наменети за мали
и средни претпријатија.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Внимателно следете го Упатството за пишување на бизнис-план
(анекс 15). Задолжително доставете го бизнис-планот и во писмена
форма и во електронска форма.

КОНТАКТ

Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Тел: .+389 2 3093 445; 3093 431; 3093 501 / www.economy.gov.mk

ГРА НТОВИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

Министерството за економија
објавува јавен повик.

15

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
ВО КУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ

16

ГРАНТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: 1, 2, 3, 4, 5 *
* Сите економско-социјални категории

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Надлежна институција: Министерство за култура

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)
Кофинансирање проекти од областа
на креативните индустрии (за детали види подолу во условите).
Креативните индустрии подразбираат економски активности во кои се користи уметноста,
информациите и дизајнот. Тие на пример може
да вклучат различни сектори како рекламирање,
архитектура, дизајн на производи, видео, филм и
сл., потоа изработка на софтвер, ракотворби итн.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ
ДА ДОБИЈАМ?

Покривање процент од предвидените
трошоци (не е стриктно утврден во
повикот).
Проекти за промоција и развој на
креативните индустрии.
Какви било трошоци кои се потребни
за реализирање на проектот.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ГРА НТОВИ

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

Физички лица, граѓани на РМ.
Мали и средни претпријатија кои се регистрирани во ЦР.
Занаетчии и вршители на занаетчиска дејност.
Важи и за новоформирани претпријатија.

УСЛОВИ

Напомена: Ако претходно сте користеле поддршка од Министерството за култура, прво треба да
ги имате подмирено обврските од таа поддршка за да може повторно да аплицирате.

ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА
ТРЕБА ДА ГИ ВРАТАМ?

Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ЗА КАКВИ ПРОЕКТИ МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ?
Може да аплицирате во следните области:
Визуелни уметности (графички дизајн, мултимедијален дизајн);
Индустриски дизајн, дизајн на производ и моден дизајн;
Развој на нови медиуми (базирани на интернет и нови технологии);
Дизајн и интервенција во јавен простор (на пр. креативни решенија за оплеменување на некој јавен простор како плоштад, парк, сокак итн.);
Едукативни настани (обуки и работилници), фестивали, манифестации, конференции, форуми итн., кои придонесуваат за стекнување нови знаења, споделување искуства во областа и слично.

ДСТВАТА?
ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕ
Средствата од поддршката не можат да се користат за следните активности:
Ликовни уметности (ликовни и етнолошки изложби, ликовни колонии и работилници итн);
Истражувања во областа на културно наследство;
Конзерваторско-реставраторски работи;
Локални манифестации (улични фестивали, локални фестивали како на пр. карневали, пастрмајлијади итн.);
Музички фестивали и концерти;
Манифестации кои го промовираат културниот туризам, природните убавини и
традиционалните вредности.

ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТАМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА
ДОБИВАМ СУБВЕНЦИЈА?

ГРА НТОВИ

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Не. Бидејќи се работи за поддршка во форма на грант, средствата се исплатуваат по склучувањето на договорот за поддршка согласно динамиката на предлог проектот.
17

18

ПРОЕКТИ?

Да. Може да аплицирате со неограничен број на проекти, но за поддршка ќе биде избран само
еден проект. Значи, грант може да добиете само за 1 проект иако сте аплицирале со повеќе
проекти.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООДВЕТНА?
Ако доставите некомплетна документација или не го користите пропишаниот образец, вашата
апликација нема да биде разгледувана.

ИТЕ?
ПОКРИЕ 100% ОД ТРОШОЦ
ЌЕ
ТО
ВО
СТ
ЕР
СТ
НИ
МИ
ЛИ
ДА
Не. Се очекува да имате обезбедено финансирање и од сопствени извори или од други партнери, спонзори и сл. За тоа ќе треба да поднесете соодветен доказ (види подолу во потребна
документација). Процентот на учеството не е прецизно утврден.

ПО КОИ КРИТЕРИУМИ ЌЕ СЕ ОЦЕНУВААТ ПРОЕКТИТЕ?
Повикот дефинира два сета на критериуми за две фази на оценување. За да биде
разгледан проектот во втората фаза, мора да ги исполни сите критериуми за првата
фаза на селекција.
1 фаза на селекција:
Критериуми за креирање и изработка на производи и услуги:
Да имаат естетска, оригинална, визионерска, практична и применлива вредност;
Да се креативни и иновативни;
Да можат да опстојат на пазарот;

Апликантот да има соодветни технички, организациски и човечки ресурси за да го
реализира проектот успешно.

да ги исполните сите 4 критериуми и задолжително да доставите скица на про*  Треба

изводот/услугата (види подолу во потребни документи).

Критериуми за едукативни настани:
Да се организирани од страна на стручни лица од областа на креативните индустрии;

Да учествуваат реномирани регионални и светски експерти, професори и креативци
од областа;

Темата на настанот да придонесе за развојот на креативните индустрии, за стекнување нови знаења и искуства.

*  Треба да ги исполните сите 3 критериуми.
2 фаза на селекција – понатамошно оценување на квалитетот на проектите:
Квалитет на програмскиот концепт и колку проектот е актуелен;
Јасна и стручна конципираност на структурата на проектот;

Јасни краткорочни и долгорочни цели на проектот и очекувани ефекти од него.

ГРА НТОВИ

ПРИРАЧНИК
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ЕЌЕ
ДАЛИ МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ СО ПОВ

АПЛИЦИРАЊЕ

Направете си проверка!
Физички лица, граѓани на РМ или правен субјект регистриран во ЦР (мало и средно
претпријатие, занаетчија, трговец поединец, здружение итн.).
Седиштето е во Република Македонија.
Ако претходно сте користеле помош од Министерството за култура – треба да ви
бидат подмирени сите обврски согласно договорот.
Имате обезбедено финансиска поддршка и од други извори.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Напомена: Условите за
аплицирање се наведени
во јавниот повик.
Следете и внимателно
читајте ги повиците.
Напомена: Пријавите
поднесени по рокот нема да
бидат разгледувани.

Јавен повик за аплицирање.
Повикот се објавува во дневните весници и на веб-страницата на Министерството за култура www.kultura.gov.mk
Повикот вообичаено е отворен 30 дена од објавувањето. Затоа внимателно следете ги роковите.
Документацијата се доставува во Архивата на Министерството за култура на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ 61, 1000 Скопје.
Може да ја доставите по пошта (при што ќе се гледа датумот
на поштенскиот жиг) или на рака до 16.30 часот во работни
денови.
Министерството ќе ги извести кандидатите дали проектот
ќе им биде поддржан.
Резултатите ќе бидат објавени и на интернет страницата на
Министерството.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Пополнета пријава која може да се симне од веб страницата на Министерството за
култура (www.kultura.gov.mk) – види во анекс 24.
Биографија на апликантот (важи и за физички и за правни лица).
Потврди, благодарници, плакети и сл. ако претходно сте спроведувале вакви проекти.
За правни лица, копија од Решението за упис во Централниот регистар - овој документ треба да го имате добиено при регистрацијата.
Допис од еден економски/финансиски партнер кој го потврдува процентот, односно износот на финансиското учество во проектот.
Изјава од апликантот дека досега не користел средства од буџетот на РМ за ниту
една од намените од оваа мерка - овој документ мора да е заверен на нотар.
За физички лица - уверение за државјанство.
За проектите кои се однесуваат на креирање и изработка на производи и услуги
треба да се достави скица, модел, фотографија или сл. од производот, односно услугата за која го доставува проектот.
Други документи/материјали за дообјаснување на проектот кои сметате дека треба да ги доставите за проектот.

ГРА НТОВИ
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
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ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?

20

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
- Некомплетна документација.
- Документите не се доставуваат во дадениот рок.
- Проектот не е од областите кои се предвидени за поддршка во конкурсот.
По објавувањето на повикот, Министерството за култура организира информативна средба на која може да се информирате за детали поврзани со аплицирањето.

КОНТАКТ

Министерство за култура
Сектор за европски интеграции, културни политики и креативни индустрии
Тел: .+389 2 3207-433 и 3207-444
Одговорно лице: Зорица Цветанова
www.kultura.gov.mk

ГРА НТОВИ

ПРИРАЧНИК
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Да, не постојат ограничувања.

ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
НАМЕНЕТ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ (ИПАРД) МЕРКА 302 – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА
И РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ ЕКОНОМСКИ АКТИВНОСТИ
ГРАНТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: ЦЕЛНИ ГРУПИ СО ОДРЕДЕНИ ОГАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: 2 и 5 *
* 2. Невработен/а, непријавен/а во АВРМ / 5. Занаетчија

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Надлежна институција: Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)
Создавање нови работни места и задржувањето на веќе постоечките, преку развој
на активности за микро бизниси.
Економски развој во руралните средини и
запирање на раселувањето на населението.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ
ДА ДОБИЈАМ?

Финансиска поддршка чиј износ зависи
од видот и капацитетот на вашата фирма/
занаетчиски дуќан.
Имате обврска за сопствена инвестиција од
минимум 3.000 евра.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА МЕРКАТА?
Фирми регистрирани како трговски друштва (вклучително и трговец поединец),
Занаетчија,
Земјоделско стопанство (земјоделец регистриран во регистарот на земјоделските стопанства),
Земјоделска задруга.

ГРА НТОВИ
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ТИП НА ПОДДРШКА:
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За каков вид инвестиции станува збор?
1. Инвестиции за воспоставување и подобрување на неземјоделските производствени активности во руралните средини како:
Создавање мали капацитети за производство на храна,
Непрехранбени активности – преработка (правење мед, колење, преработка на
сокови, конзервирање итн),
Воспоставување и модернизација на откупни центри за шумски производи,
Промовирање традиционални занаети,
Поддршка за услужни дејности во руралните средини (неземјоделски услуги
како на пр. ситни поправки, бањи, фризерски услуги итн.).

Напомена: Детална листа на конкретни активности може да најдете во Упатството од АФПЗРР
http://ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
2. Инвестиции за диверзификација на земјоделските приходи:
Воведување алтернативни системи за земјоделско производство (унапредување на производството преку инвестиција во технологија и нови приоди).
3. Група на инвестиции за обезбедување земјоделски услуги во руралните средини:
Воспоставување „машински прстени“ (системи на машини, материјали и опрема
потребни за производство),
Воспоставување и унапредување на приватните ветеринарни услуги.
4. Група на инвестиции за промоција на руралниот туризам:
Изградба / реконструкција и модернизација на објектите за рурален туризам,
Изградба / реконструкција и модернизација на капацитети за сместување на
отворено (кампови и сл.).

НА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР?
Типот на апликант (вашата фирма).
Капацитетите на апликантот (фирмата, занаетчијата и сл.) – големина, број на
вработени итн.
Образование на овластеното лице (управителот, директорот, сопствениците).

КОИ СЕ НЕПРИЗНАЕНИ ТРОШОЦИ?

Напомена: Детална листа на тоа кои трошоци се
дозволени или не, може да најдете во Упатството од АФПЗРР http://ipardpa.gov.mk/Root/mak/
default_mak.asp

Средствата од оваа мерка не можат
да се користат за:
даноци, вклучувајќи и ДДВ;
царини и увозни давачки или некои други давачки;
купување, изнајмување или закуп на земја и постојни објекти;
казни, финансиски казни и трошоци од судски спорови;

ГРА НТОВИ
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(ИНФОРМАЦИИТЕ СЕ ДАДЕНИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ИПАРД 2007-2013)

Напомена: Конкретните услови ќе бидат прецизно наведени во јавниот повик и Упатството.
Затоа внимателно читајте го.

Апликација со сета пропратна
документација се доставува
до Агенција за финансиска
поддршка во земјоделството и
рурален развој

Апликациите се оценуваат
по точно определени
критериуми.

Се склучува договор со
поддржаните проекти
по што следат фази на
имплементација и на
известување.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Потребните обрасци од „Барањето за користење средства од Програмата ИПАРД “ како
и „Упатството за корисници на средства од Програмата ИПАРД“ во електронска верзија
може да се преземат од веб-адресата на Агенцијата: www.pa.gov.mk и www.ipardpa.gov.mk

АМ
ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТ

И ДРУГИ МЕРКИ?

Не се наведени ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Mоже да поднесете повеќе барања по различни мерки за време на еден јавен повик.
Mоже да поднесете едно барање на еден јавен повик во рамките на една мерка.
Препорака: Внимателно читајте го упатството!

КОНТАКТ
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Тел: 02 3097 450 / 02 3097 454
www.ipardpa.gov.mk / www.pa.gov.mk / ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
тел: 02 313 44 77 / www.mzsv.gov.mk

ГРА НТОВИ
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оперативни трошоци;
користени машини и опрема;
банкарски давачки, трошоци за гаранции и слични давачки;
трошоци од менување на девизниот курс поврзани со сметката во евра на ИПАРД;
сопствено учество во материјални добра, услуги, време итн.;
купување права за земјоделско производство, животни, годишни растенија и
нивно засадување;
секое одржување, амортизирање и трошоци за наем;
трошоци на јавната администрација во управување и спроведување на помошта,
имено оние на оперативната структура и, особено режиски трошоци, наеми и
плати на персоналот ангажиран за активностите на управување, спроведување,
следење и контрола.
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СУБВЕНЦИИ

ПРОГРАМА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ
ТИП НА ПОДДРШКА:

СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: 1 и 2 *
* 1. Невработен/а, пријавен/а во Агенција за вработување / 2. Невработен/а, непријавен/а во АВРМ

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Поддршка за започнување сопствен бизнис за да се намали
невработеноста.

М ДА
КАКВА ПОДДРШКА МОЖА

ДОБИЈАМ?

обука за развивање бизнис и план за маркетинг,
совети и парични средства за регистрирање фирма,
стручна помош и 185.000 денари за набавка на опрема и/или репроматеријали,
најуспешните 50 фирми можат да добијат дополнителни средства во висина од
92.000 денари за набавка на опрема и/или материјали и
совети од експерти по регистрацијата на бизнисот.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
*Важна напомена: Ако сте невработено лице
Друго
непријавен во АВРМ, прво треба да се пријавите, а
Нема ограничувања во намената
по еден месец може да аплицирате за оваа мерка.

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА ЗА ОСНОВАЊЕ БИЗНИС

Невработени лица заведени во Агенцијата за вработување

25

УСЛОВИ

ШТО АКО МОЈОТ
БИЗНИС НЕ УСПЕЕ?

Ако ја користите мерката и сте основале
фирма, најмалку 4 години не може да се
водите како невработено лице.

Ако го затворите бизнисот во рок од 1 година
треба да вратите 80% од финансиските средства што сте ги добиле, во период од 12 месеци.
Ако го затворите бизнисот во рок од 2 години
треба да вратите 60% од финансиските средства што сте ги добиле, во период од 12 месеци.

ШТО АКО МОЈОТ БИЗНИС-ПЛАН Е ОДБРАН ЗА ПОДДРШКА, А ЈАС СЕ ОТКАЖАМ
И НЕ ГО РЕГИСТРИРАМ БИЗНИСОТ?
Во тој случај не може да се водите како невработено лице во АВРМ, најмалку една (1)
година, сметано од откажувањето.
Напомена: Конкретните услови ќе бидат наведени во договорот. Затоа внимателно читајте ги
договорите што ќе ги потпишете.

Се објавува јавен повик два
пати во годината и трае 2
недели.

Се аплицира во
регионалните центри за
вработување на АВРМ
(види контакти).

При аплицирањето ќе добиете
материјал за подготовка
што ќе ви помогне во
аплицирањето.

Се пополнува прашалник - апликација што се состои од 3 дела:
1) образование и посетувани
обуки; 2) претходно работно искуство и бизнис активности, 3)
оценување на знаење односно
тест за проценка на претприемнички вештини.

Според бодувањето на
прашалникот се бира кои
кандидати ќе продолжат
на обука за бизнис-планирање.

На обуката стручни лица им
помагаат на кандидатите да
развијат идеја за бизнис.

Лицата со најдобри бизнис идеи
прават бизнис-планови.

Независна комисија
ги оценува бизнисплановите.

Најдобрите бизнис-планови
добиваат финансиска поддршка и совет за регистрирање
на бизнисот. Се потпишува
договор.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Прашалник за аплицирање (се пополнува во Центрите).
Потпишување изјава за согласност за вклучување во понатамошни активности.
Изработени бизнис-идеи (во понатамошната фаза).

С У БВЕНЦИИ

Информација: До сега, околу 80% од поддржаните бизниси успешно работат над 3 години.

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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АКО ДОБИЈАМ ПОДДРШКА,
ДАЛИ МОЖЕ ВО ИСТО
ВРЕМЕ ДА СЕ ВОДАМ КАКО
НЕВРАБОТЕН?

ПРИРАЧНИК

Не може истовремено да се користи и кредит за самовработување, но откако ќе се
регистрира фирмата може да ги користи другите мерки наменети за мали и средни
претпријатија.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки на апликантите:
Не ги исполнуваат условите пропишани во јавните повици.
Не се заведени во АВРМ.
Препорака: Внимателно читајте го јавниот повик!

КОНТАКТ
www.avrm.gov.mk
www.samovrabotuvanje.mk
e-mail: info@avrm.gov.mk
Централната служба на Агенцијата за вработување на РМ тел: (02) 3111-850 во
Центрите за вработување на АВРМ
Берово, „Маршал Тито” б.б. 033/471-153

Крушево, „Никола Ѓурковиќ” бр.10 048/477-033

Битола, „Ѓoрче Петров” б.б. 047/237-154

Куманово, „Тодор Велков” б.б. 031/422-077

Валандово, „4-ти Јули” бр.5 034/382-052

Македонски Брод, „Партизанска” бр.10 045/274-159

Велес, „Петре Прличко” бр.34 043/231-590

Неготино, „Пекарев” бр.5 043/361-799

Виница, „Маршал Тито” б.б. 033/363-301

Охрид, „7-ми Ноември” бр.264 046/254-115

Гевгелија, „Борис Карапузов” бр.1 034/211-930

Прилеп, „Ладо Лопецо” б.б. 048/418-361

Гостивар, „Кеј Вардар” бр.1 042/218-015

Пробиштип, „Миро Барога” б.б. 032/483-187

Дебар, „8-ми Септември” б.б. 046/831-335

Радовиш, „Маршал Тито” бр.4 032/607-015

Делчево, „бул. Македонија” б.б 033/411-106

Ресен, „Иво Лола Рибар” бр.36 047/452-520

Демир Хисар, „Маршал Тито” б.б. 047/276-355

Свети Николе, „Ленинова” б.б. 032/443-920

Кавадарци, „7-ми Септември” б.б. 043/411-729

Скопје, „Васил Ѓоргов” б.б. 02/3138-434

Кичево, „Бул. Ослободување” б.б. 045/225-232

Струга, „Пролетерска бригада” бр.66 046/781-962

Кочани, „Вељко Влаховиќ” 033/272-205

Струмица, „1-ви Мај” бр.36 034/322-783

Кратово, „Гоце Делчев” бр.62 031/481-105

Тетово, „Благоја Тоска” бр.23 044/22-449

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?

Крива Паланка, „Маршал Тито” бр.167 031/375-147 Штип, „Гоце Делчев” бр. 91 032/385-339
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ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ
НА ВРАБОТУВАЊЕТО

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Вработување лица што потешко се вработуваат.

М ДА ДОБИЈАМ?
КАКВА ПОДДРШКА МОЖА
За вработување на едно лице од првата група (види подолу)13.000 денари за месечна бруто плата за период од првите 6 месеци. Притоа лицето треба да го вработите во период од најмалку 18 месеци.
За вработување на едно лице од првата група (види подолу)14.000 денари за месечна бруто-плата за период од првите 6 месеци и дополнителни 3.000 денари
месечно како партиципација за прилагодување на лицето на работата во првите
6 месеци. Притоа лицето треба да го вработите во период од најмалку 18 месеци.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

Работодавачи што сакаат да вработат невработени лица пријавени во
АВРМ од следните групи:

1. Прва група
долгорочно невработени (евидентирани во АВРМ 5 години и повеќе);
возрасни лица од 50 до 59 години;
млади лица до 29 години.

ВРАБОТИЛ, МИ СЕ ПОВАЖНИ ОД
СПОСОБНОСТИТЕ НА ОНИЕ ШТО БИ ГИ
ТЕ ГО ПРЕДВИДУВААТ ОВА?
НАВЕДЕНИТЕ КАТЕГОРИИ. ДАЛИ УСЛОВИ
Токму така. Лицата што сакате да ги вработите треба со својот профил на занимање да одговараат на потребите на работодавачите. Евиденцијата на АВРМ содржи такви податоци.

КОЈ НЕМА ПРАВО ДА АПЛИЦИРА?
Работодавач што го намалил вкупниот број на вработени лица 6 месеци пред
објавувањето на огласот, освен кога тоа настанало поради истек на определено
време, пензионирање или смрт.
Работодавачот при аплицирањето е должен да ги има платено сите даноци и
придонеси пред објавувањето на јавниот оглас .

С У БВЕНЦИИ

2. Втора група (ранливи групи):
жртви на семејно насилство;
лица со статус деца без родители и родителска грижа;
бездомни лица;
поранешни корисници на дрога;
Напомена: Секој оглас
родители на деца на улица;
содржи конкретни инфоржртви на трговија со луѓе;
мации за тоа кои групи
се опфатени. Следете ги
самохрани родители;
огласите на АВРМ.
Роми;
осудени лица по отпуштањето од казнено поправна установа.

УСЛОВИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

А ВО ВРСКА СО ЛИЦАТА ШТО БИ
ИМА ЛИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧУВАЊ
ГИ ВРАБОТИЛ?
Со оваа мерка не смеете да вработите лице што претходно сте го отпуштиле.
Напомена: Конкретните услови ќе бидат наведени во договорот. Затоа внимателно читајте ги
договорите што ќе ги потпишете.
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Повеке информации може да најдете во
30-те Центри за вработување на АВРМ низ
Македонија каде што аплицирате.

АВРМ на интернет страницата објавува список
на одобрени и на одбиени работодавачи од
страна на Надзорен одбор. Одбиените имаат
право на жалба.

Се потпишува договор помеѓу АВРМ и
работодавачот со конкретни услови, права и
обврски.

КОИ ДОКУМЕНТИ
МИ ТРЕБААТ?
Апликација од работодавачот.
Пропратна документација за
работодавачот.
Документација завработениот
со субвенција (во подоцнежната
фаза).

Напомена: Информација за
документите ќе добиете во
центрите за вработување на
АВРМ. Внимателно прочитајте го
јавниот оглас.

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не се наведени ограничувања
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки на апликантите:
Не ги исполнуваат условите пропишани во јавните повици.
Препорака: Внимателно читајте го јавниот повик!

КОНТАКТ
www.avrm.gov.mk
Контакт - центар на Агенцијата за вработување на РМ тел: 02/3138-434 во
центрите за вработување на АВРМ (види на стр. 27)

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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Се објавува јавен повик од АВРМ и вообичаено
трае околу 10 календарски дена.

ОБУКА КАЈ ПОЗНАТ РАБОТОДАВАЧ СО
СУБВЕНЦИОНИРАНО ВРАБОТУВАЊЕ

ПРИРАЧНИК

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: 1, 3 и 5
* 1. Невработен/а, пријавен/а во Агенција за вработување / 3. Сопственик на МСП / 5. Занаетчија

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Поддршка на соодветна обука за невработени лица кај
работодавач и нивно вработување.

М ДА
КАКВА ПОДДРШКА МОЖА

ДОБИЈАМ?

3 месеци по 5.700 ден. со вклучено осигурување за несреќа при работа или професионално заболување по лице за време на обуката (подготовката за вработување).
З месеци субвенција од 13.000 ден. бруто плата за лицата што ќе бидат вработени
по периодот на обука.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

Работодавачи што имаат потреба за вработување по претходно
обучување.
Невработени лица пријавени во АВРМ, и тоа: лица од 50 до 59 год;
помлади од 29 со завршено основно или средно образование; и
долгорочно невработени.
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КАДЕ И КАКО ЌЕ СЕ
ОДВИВА ОБУКАТА?

Обуките се одвиваат во просториите на работодавачот согласно програмата што ја поднесува.

БОТАМ?
КОЛКУ ЛИЦА ИМАМ ОБВРСКА ДА ВРА
Работодавачите имаат обврска да вработат најмалку 50% од вклучените невработени
лица во обуката на полно работно време за што во првите три месеци добиваат субвенција за плата.

ЗА КОЛКАВ ПЕРИОД ИМАМ ОБВРСКА ДА ГИ ВРАБОТАМ ЛИЦАТА И ШТО
ДОКОЛКУ РАБОТНИОТ ОДНОС ПРЕСТАНЕ?
Лицето треба да се задржи на работа во наредните 12 месеци по истекот на периодот
на субвенцијата или на негово место да вработи лице од истата целна група.

УВАЊЕТО НА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ?
ДАЛИ ИМА ПРАВИЛО ПОВРЗАНО СО МЕН
Не смее да аплицира работодавач што го има намалено бројот на вработени на неопределено време 6 месеци пред објавувањето на јавниот оглас сè до склучувањето
на договорот за субвенција.

ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ
ОСВЕН ШТО ТРЕБА ДА БИДАМ ПРИЈАВЕН/ПРИЈАВЕНА ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА АВРМ
КАКО НЕВРАБОТЕН/А ИМА ЛИ НЕКОИ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ИЛИ ПРЕДНОСТИ?
Приоритет имаат: лицата од 50 до 59 години; млади до 29 години со завршено основно или средно образование; долгорочно пријавени невработени лица .

ЈА ЗАВРШАТ
ШТО ДОБИВААТ ЛИЦАТА КОИ ШТО ЌЕ
ЕНИ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ?
ОБУКАТА, А НЕМА ДА БИДАТ ВРАБОТ
Тие лица добиваат потврда од страна на
работодавачот за реализирана практична
обука.

Напомена: Конкретните услови
ќе бидат наведени во договорот
помеѓу АВРМ, работодавачите и
кандидатите кои се невработени. Затоа внимателно читајте ги
договорите што ќе ги потпишете.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ

Направете си проверка!
За работодавачите
Регистрирани сте како правно лице.
Бројот на вработени на неопределено време 6 месеци пред објавувањето на јавниот оглас сè до склучувањето на договорот за субвенција не смее да се намали.
Подготвивте и поднесовте план/програма за обука според однапред подготвен
образец.
Поднесовте пријава до центрите за вработување на АВРМ со соодветна документација согласно јавниот повик.
За невработените
Пријавени сте во АВРМ како невработено лице и сте активен барател на работа.
Се пријавивте во работниот клуб на центрите за вработување на АВРМ.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
За работодавачите
Пријава
План/ програма за обука според однапред
подготвен образец
За невработените
Пријава

Напомена: Прецизни информации за
дополнителната документација ќе добиете во центрите за вработување на
АВРМ и во конкретниот јавен оглас. Затоа
внимателно читајте ги огласите.

АМ И ДРУГИ МЕРКИ?
ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТ
Не се наведени ограничувања.

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Детално информирајте се во центрите за вработување на АВРМ во
врска со потребната документација.

КОНТАКТ
www.avrm.gov.mk
Контакт-центар на Агенцијата за вработување на РМ, тел: 02/3138-434 во
Центрите за вработување на АВРМ (види на стр. 27)
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КОМУ Е НАМЕНЕТА: ЖЕНИ
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА*, УСЛУГИ**
* Освен: примарно земјоделско производство
** Освен во областите: образование, наука, туризам, здравство, адвокатура, нотаријат, извршители, стечајни управници, проценители и др.

Надлежна институција: Министерство за економија

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенции за претпријатија во сопственост на жени и
управувани од жени.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање на 60% од докажаните трошоци.
Субвенција до најмногу 120.000 денари.
Трошоци наменети за:
-

Набавка на опрема, алати и инвентар,

-

Уредување/подобрување на деловниот простор,

-

Грижа/чување деца од претшколска возраст (60% од трошоците за градинка или дадилка, но не повеќе од 30.000 денари).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

Напомена: Потребно е
претпријатието да биде
регистрирано барем
1 месец пред
објавување на повикот.

Претпријатија во сопственост на жени (најмалку 51% од
сопственоста);
Управувани од жени (жени на позиција на извршен или
генерален директор);
Жени претприемачки;
Погодно е и за новоформирани претпријатија.

А ОТК
ДАЛИ ТРЕБА ДА ГИ ВРАТАМ СРЕДСТВАТ

АКО ЌЕ МИ СЕ ДОДЕЛАТ?

Не, поддршката е неповратна.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
Средствата од субвенциите не можат да се користат за:
Набавка на потрошен материјал и возила;
ДДВ за трошоците за кои се бара кофинансирање;
Царина за трошоците за кои се бара субвенцијата;
Курсни разлики;
Закупнина за деловен простор и сл.

АМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТ
ДА ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација) па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 60% од трошоците.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 120.000 денари.
На пример, за да се добие максималниот износ од 120.000 денари треба да доставите
документација за направени трошоци во износ од 200.000 денари.

КОИ СЕ УСЛОВИТЕ ЗА
ТРОШОЦИТЕ ЗА
ЧУВАЊЕТО ДЕЦА?

Трошоците за грижа/чување на децата може да ги користат само жени кои почнуваат бизнис. Максималниот
износ е 30.000 денари.
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Доколку се утврди дека дел од документацијата не одговара на бараната намена, истата
нема да се признае и тој трошок ќе ви биде одбиен. На пример, доколку сте доставиле документација за набавка на опрема и уредување простор, а се утврди дека документацијата
за опремата не е целосна, тогаш ќе ви биде исплатена субвенција само за уредување на
просторот.

ШТО АКО МОЈОТ БИЗНИС НЕ УСПЕЕ?
Ако го затворите бизнисот во рок од 1 година од објавувањето на јавниот повик, лицето-основач има обврска да врати 80% од доделените финансиски средства во период
од 12 месеци. Ова не важи во случај на смрт или трајна неспособност.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Фирмата е во доминантна сопственост од жени (над 51%) и управувана од жени;
Фирмата е регистрирана најмалку еден месец пред објавувањето на повикот;
Седиштето на фирмата е во Република Македонија;
Има минимум двајца вработени на неопределено време (сопственичката и уште
еден вработен);
Остварен е позитивен финансиски резултат во претходната година (не сте во загуба) - ова не важи ако фирмата е основана пред крајот на претходната година и
немала обврска да поднесе завршна сметка;
Подмирени се обврските кон државата и вработените;
Фирмата не е во стечајна постапка или ликвидација;
Не користела финансиска поддршка од истата мерка во претходните две години;
Дејноста не е во една од следните области:
- Трговија,
- Примарно земјоделско производство и рибарство,
- Образование и наука,
- Туризам,
- Правни и/или физички лица кои вршат дејност во областите на здравство, адвокатура, нотаријат, извршители, стечајни управници, проценители и др.,
Документите се доставени навреме и се комплетни .

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината (јануари до март).
Повикот се објавува во дневните весници и на
веб-страницата на Министерството за економија www.economy.gov.mk

Напомена: Условите за
аплицирање се наведени
во јавниот повик. Следете
и внимателно читајте ги
повиците

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

А ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА
ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈ
НЕСООДВЕТНА?

ПРИРАЧНИК

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
Образец „Барање – ЖП 2014“ (може да се подигне од архивата или од веб-страницата на www.economy.gov.mk.), види анекс 5;
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/
default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот
се добива за 1 ден;
Информација за економско-финансиската состојба за изминатата година издадена
од ЦРМ. За да го добиете, се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/
DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 7) кое чини околу 1.751 денари . Ваков
документ не ви треба ако фирмата е основана пред крајот на минатата година (фискалната година);
Образец М1/М2 за минимум двајца вработени (сопственичката на претпријатието
и еден вработен);
Извод од матичната книга на родените за дете/деца (само ако аплицирате за трошоци за грижа/чување деца од претшколска возраст);
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не
постаро од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП;
Изјава од апликантот дека досега не користел средства од буџетот на РМ за ниту
една од намените од оваа мерка. Овој документ мора да е заверен на нотар;
Уплатница на износ од 300,00 денари (Цел на дознаката: Уплата на административна
такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).
Напомена: Тоа не значи дека не можете да користите помош од некоја од другите мерки за МСП

АМ И ДРУГИ МЕРКИ?
ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТ
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки на апликантите:
Не ги исполнуваат условите за сопственост т.е. се во доминантна
сопственост на мажи (најмалку 50% од сопственоста).
Не се од соодветна стопанска дејност, како на пример трговија.
Некомплетна документација.
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на нотар) како што се бара во повикот.

КОНТАКТ
Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: .+389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Ако ви недостасува
макар и еден документ, нема да
може да го доставите дополнително и барањето нема да ви
биде разгледувано.
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: ЗАНАЕТЧИЈА
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ЗАНАЕТЧИСТВО

Надлежна институција: Министерство за економија

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенционирање занаетчии и вршители на занаетчиска дејност.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање на 60% од докажаните трошоци.
Износ на субвенцијата до 100.000 денари.
Трошоци наменети за:
- Набавка на опрема и алати,
- Уредување и подобрување на деловниот простор,
- Дизајн на производот,
- Стручно оспособување (но не повеќе од 20.000 денари).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

Занаетчии.
Вршители на занаетчиска дејност.
Важи и за новоформирани претпријатија и регистрирани занаетчии.

Напомена: Потребно е регистрацијата да биде барем 1 месец пред објавувањето на повикот.

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА
Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
Средствата од субвенциите не можат да се користат за:
Набавка на потрошен материјал и возила;
ДДВ за трошоците за кои се бара субвенцијата,;
Царина за трошоците за кои се бара субвенционирањето;
Курсни разлики;
Закупнина за деловен простор и сл.

АМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТ
ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација) па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 60% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 100.000 денари.
На пример, за да се добие максималниот износ од 100.000 денари треба да доставите
валидна документација во износ од 166.666 денари.

ЗА
ДАЛИ МОЖАМ ДА КОРИСТАМ СРЕДСТВА

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ?

Трошоците за стручно оспособување може да се користат до максимален износ од
30.000 денари.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООДВЕТНА?
Доколку се утврди дека дел од документацијата не одговара на бараната намена, истата нема да се признае и тој трошок ќе ви биде одбиен. На пример, доколку сте доставиле документација за набавка на опрема и уредување простор, а се утврди дека
документацијата за опремата не е целосна, тогаш ќе ви биде исплатена субвенција
само за уредување на просторот.
39
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Занаетчиите и вршителите на занаетчиска дејност кои се регистрирани согласно
Законот за вршење занаетчиска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 62/04, 55/07,
115/10, 36/11, 53/11 и 164/2013) и кои извршуваат дејности наведени во образецот
„Прилог – АЗ/2014“ (анекс 8).
Регистрацијата е направена најмалку еден месец пред објавувањето на повикот.
Седиштето е во Република Македонија.
Обврските кон државата и вработените се платени.
Не е користена финансиска поддршка од истата мерка во претходните две години.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината.
Повикот се објавува во дневните весници,
на веб -страницата на Министерството за
економија www.economy.gov.mk и на www.
konkurentnost.mk

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Условите за
аплицирање се наведени
во јавниот повик. Следете
ги и внимателно читајте ги
повиците.

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
Пополнет образец „Барање– АЗ/2014“; (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на Министерството зa економија - www.economy.gov.mk) –види анекс 9.
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци. За да го добиете документот, се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.
mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Решение за упис во Регистарот на занаетчиите или потврда/одобрение од Евиденцијата на вршителите на занаетчиска дејност. Овој документ треба да го имате добиено при регистрацијата.
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не
постаро од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП.

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Ако го затворите бизнисот во рок од 1 година од објавувањето на јавниот повик, лицето-основач има обврска да врати 80% од доделените финансиски средства во период
од 12 месеци. Ова не важи во случај на смрт или трајна неспособност.

Напомена. Тоа не значи дека не можете да користите помош од некоја од другите мерки за МСП.

Уплатница на износ од 300,00 денари ( цел на дознаката: Уплата на административна
такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).

ГИ МЕРКИ?
ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУ
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Некомплетна документација,
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на нотар) како што се бара во повикот.

КОНТАКТ
Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: +389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

С У БВЕНЦИИ

Напомена: Ако ви недостасува макар и еден документ, нема да може да го доставите дополнително
и барањето нема да ви биде разгледувано.

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Изјава од апликантот дека досега не користел средства од буџетот на РМ за ниту
една од намените од оваа мерка. Овој документ мора да е заверен на нотар.
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ПОДДРШКА НА ЗАНАЕТЧИСКОTO ПРОИЗВОДСТВО И
ЗАНАЕТЧИСКИTE УСЛУГИ

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: ЗАНАЕТЧИЈА
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ЗАНАЕТЧИСТВО

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенционирање занаетчии и вршители на занаетчиска дејност.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање на 60% од докажаните трошоци.
Износ на субвенцијата до 120.000 денари.
Трошоци наменети за:
- Набавка на опрема и алати,
- Уредување и подобрување на деловниот простор,
- Изработка на веб-страница, лого, рекламен материјал,
- Трошоци за стекнување мајсторска титула.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

Занаетчии,
Вршители на занаетчиска дејност,
Важи и за новоформирани претпријатија и регистрирани занаетчии.

Напомена: Потребно е регистрацијата да биде барем 1 месец пред објавувањето на повикот.

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА
Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
Средствата од субвенциите не можат да се користат за:
Набавка на потрошен материјал, стоки за трговија и возила,
ДДВ за трошоците за кои се бара субвенцијата,
Царина за трошоците за кои се бара субвенционирањето,
Курсни разлики,
Закупнина за деловен простор и сл.

АМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТ
ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација) па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 60% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 120.000 денари.
На пример, за да се добие максималниот износ од 120.000 денари треба да доставите
валидна документација во износ од 200.000 денари.

ЗА
ДАЛИ МОЖАМ ДА КОРИСТАМ СРЕДСТВА

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ?

Може да користите средства само за да се стекнете со мајсторска титула, и тоа најдоцна
до 15 октомври во тековната година за да може да ви бидат исплатени средствата.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООДВЕТНА?
Доколку се утврди дека дел од документацијата не одговара на бараната намена, истата нема да се признае и тој трошок ќе ви биде одбиен. На пример, доколку сте доставиле документација за набавка на опрема и уредување простор, а се утврди дека
документацијата за опремата не е целосна, тогаш ќе ви биде исплатена субвенција
само за уредување на просторот.
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ШТО АКО МОЈОТ БИЗНИС НЕ УСПЕЕ?

ПРИРАЧНИК
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Занаетчиите и вршителите на занаетчиска дејност кои се регистрирани согласно
Законот за вршење занаетчиска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 62/04, 55/07,
115/10, 36/11, 53/11 и 164/2013).
Регистрацијата е направена најмалку еден месец пред објавувањето на повикот.
Седиштето е во Република Македонија.
Обврските кон државата и вработените се платени.
Не се користени средства од проектите за субвенционирање на Министерството за
економија во претходните две години.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината.
Повикот се објавува во дневните весници,
на веб-страницата на Министерството за
економија www.economy.gov.mk и на www.
konkurentnost.mk
Документацијата се доставува во Архивата
на Министерството за економија на ул. „Јуриј
Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Условите за
аплицирање се наведени
во јавниот повик. Следете
ги и внимателно читајте ги
повиците.

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
Пополнет образец „Барање– ЗПУ/2014“; (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на Министерството зa економија www.economy.gov.mk) – види анекс 10.
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци.
За да го добиете документот се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/
default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 256 денари. Документот се
добива за 1 ден.
Решение за упис во Регистарот на занаетчиите или потврда/одобрение од Евиденцијата на вршителите на занаетчиска дејност. Овој документ треба да го имате добиено при
регистрацијата.
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не постаро од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП.

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Ако го затворите бизнисот во рок од 1 година од објавувањето на јавниот повик, лицето-основач има обврска да врати 80% од доделените финансиски средства во период
од 12 месеци. Ова не важи во случај на смрт или трајна неспособност.

Изјава од апликантот дека досега не користел средства од буџетот на РМ за ниту
една од намените од оваа мерка. Овој документ мора да е заверен на нотар.
Уплатница на износ од 300,00 денари (цел на дознаката: Уплата на административна такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка:
840 _ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930
00).

ГИ МЕРКИ?
ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУ
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Некомплетна документација.
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на нотар) како што се бара во повикот.

КОНТАКТ
Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: .+389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

С У БВЕНЦИИ

Напомена. Ако ви недостасува макар и еден документ, нема да може да го доставите дополнително
и барањето нема да ви биде разгледувано.

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Напомена. Тоа не значи дека не можете да користите помош од некоја од другите мерки за МСП.
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НАДОМЕСТУВАЊЕ ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ ISO

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ПРОИЗВОДСТВО и УСЛУГИ

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Финансиски средства за добивање сертификат за стандард ISO.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање на 60% од докажаните трошоци за сертификација.
Износ на субвенцијата до 60.000 денари.
Трошоци наменети за:
- Исплата на сертификациското тело/фирма за сертификација.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Мали и средни претпријатија кои се занимаваат со производство
или услуги.
Важи и за новоформирани претпријатија.

Напомена: Потребно е регистрацијата да биде барем 1 месец пред објавувањето на повикот.

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

УСЛОВИ

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА
Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ПРИРАЧНИК

АМ ТРОШОЦИТЕ, ПА
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТ
ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?

ПОТОА ДА

Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактура од сертификациското тело, извод од банката во кој се гледа дека е направена исплатата),
па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 60% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 60.000 денари.
На пример, за да се добие максималниот износ од 60.000 денари треба да доставите
валидна документација во износ од 100.000 денари.

ЗА КАКОВ БИЛО СТАНДАРД?
ДАЛИ МОЖЕ ДА ПОБАРАМ СУБВЕНЦИЈА
Може да побарате субвенција за стандардите за квалитет ISO. За стандардите НАССP и
ХАЛАЛ постои друга мерка за поддршка (види подолу).

ДАЛИ СЕРТИФИКАЦИСКОТО ТЕЛО МОЖЕ ДА Е ОД СТРАНСТВО?
Да, може да е од странство. Во тој случај договорот кој ќе го склучите со странската
фирма мора да е преведен на македонски јазик од овластен судски преведувач.

ДАЛИ МОЖАМ ДА АНГАЖИРАМ КОЈ БИЛО КОНСУЛТАНТ
ИЛИ ФИРМА ДА МИ ЈА НАПРАВИ СЕРТИФИКАЦИЈАТА?

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
За ништо друго, освен за да се плати фактурата кон сертификациското тело кое ќе ја
направи сертификацијата.

Не. Вие одбирате кој ќе ви ја направи сертификацијата, но мора да биде акредитирано од акредициско тело кое е потписник на ЕА-МЛА или пак да е акредитирано (или
во процес на акредитација) од Институтот за акредитација на Република Македонија
(ИАРМ). Затоа побарајте од сертификациското тело кое ќе го одберете да ви даде на
увид потврда за акредитација издадена од ИАРМ како доказ.
Напомена: Сертификатот кој ќе ви го издаде сертификацаското тело треба да содржи знак за
акредитација или текст кој упатува дека телото е акредитирано.
Во тој случај вашето барање нема да
ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА биде разгледувано, односно ќе биде
НА
ВЕТ
ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООД
автоматски одбиено.
ИЛИ НЕПОТПОЛНА?
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Направете си проверка!
Компанијата се занимава со производство или услужни дејности.
Регистрацијата е направена најмалку еден месец пред објавувањето на повикот.
Обврските кон државата (даноците) се платени.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината,
Повикот се објавува во дневните весници,
Напомена: Условите
на веб-страницата на Министерството за економија
за аплицирање се
www.economy.gov.mk и на www.konkurentnost.mk
наведени во јавниот
повик. Следете ги и
Документацијата се доставува во Архивата на
внимателно читајте ги
Министерството за економија на
повиците.
ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
Пополнет образец „Барање ISO/2014“; (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на Министерството зa економија www.economy.gov.mk) – види анекс 11.
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци.
За да го добиете документот се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/
DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 256 денари. Документот
се добива за 1 ден.
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не
постаро од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП.
Договор помеѓу вашата фирма и сертификациското тело склучен во текот на претходната или тековната година. Датумот на договорот треба да биде пред датумот на
издадениот сертификат. Ако сертификациското тело е од странство, договорот треба
да е преведен од овластен судски преведувач.
Сертификат издаден од страна на сертификациско тело во текот на претходната или
тековната година.
Фактура/и од сертификациското тело.
Извод од банка или SWIFT (ако сертификациското тело е од странство) од кој се гледа
дека сте ја направиле исплатата на фактурата согласно договорот.
Уплатница на износ од 300,00 денари (цел на дознаката: Уплата на административна
такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ГИ МЕРКИ?
ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУ

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Некомплетна документација.
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на нотар) како што се бара во повикот.

Напомена: Ако во недостасува макар и еден документ, нема да може да го доставите дополнително
и барањето нема да ви биде разгледувано.

КОНТАКТ

С У БВЕНЦИИ

Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: +389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Да. Не постојат ограничувања.
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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ТРЕНИНГ НА ТИМОТ НАССP ЗА
ВОВЕДУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И МОДИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НАССP

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ПРОИЗВОДСТВО* и УСЛУГИ**
* Сектор: прехранбена индустрија ** Сектор: угостителска дејност (ресторани и хотели)

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенција за обука на 2 лица од фирмата за воведување,
одржување и модификација на системот НАССP.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Обука за НАССP за 2 лица од фирмата,
Износ на субвенцијата до 20.000 денари по обучено лице (односно, 40.000 денари за 2 лица),
Трошоци наменети за:
- Исплата на фактура од консултантската куќа која ќе ја реализира обуката.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Мали и средни претпријатија кои се занимаваат со производство
од прехранбената индустрија,
Мали и средни претпријатија кои вршат угостителска дејност
(ресторани или хотели),
Важи и за новоформирани претпријатија.

Напомена: Потребно е регистрацијата да биде барем 1 месец пред објавувањето на повикот.

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
За ништо друго, освен за да се плати фактурата кон консултантската куќа која ќе ја
направи обуката.

АМ
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТ
ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?

ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА

Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактура од консултантската куќа, извод од банката во кој се гледа дека е направена исплатата), па
потоа се исплаќа субвенцијата.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 20.000 денари по лице. Тоа значи дека ако испратите 2 лица на обука, тогаш може да добиете
поддршка од 40.000 денари. Обучување на повеќе од 2 лица не се прифаќа за субвенција.

ДА Е ОД СТРАНСТВО?
ДАЛИ КОНСУЛТАНТСКАТА КУЌА МОЖЕ
Да, може да е од странство. Во тој случај договорот кој ќе го склучите со странската
фирма мора да е преведен на македонски јазик од овластен судски преведувач.

ДАЛИ МОЖАМ ДА АНГАЖИРАМ КОЈ БИЛО КОНСУЛТАНТ ИЛИ ФИРМА ДА МИ
ЈА НАПРАВИ СЕРТИФИКАЦИЈАТА?

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Не. Вие ја одбирате консултантската куќа која ќе ја реализира обуката. Но, лицата кои
ќе ве обучуваат мораат да бидат акредитирани согласно Законот за високото образование и Законот за образованието на возрасни. Затоа, пред да склучите договор за
обука, побарајте од консултантската куќа да ви даде на увид документ за акредитација на обучувачите.

ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА
ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА
НЕСООДВЕТНА ИЛИ НЕПОТПОЛНА?
Во тој случај вашето барање нема да биде разгледувано, односно ќе биде автоматски
одбиено.
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Направете си проверка!
Компанијата се занимава со прехранбена индустрија или угостителска дејност.
Регистрацијата е направена најмалку еден месец пред објавувањето на повикот.
Обврските кон државата (даноците) се платени.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината.
Повикот се објавува во дневните весници, на вебНапомена: Условите за аплистраницата на Министерството за економија
цирање се наведени во јавниот
повик. Следете ги и внимателwww.economy.gov.mk и на www.konkurentnost.mk
но читајте ги повиците.
Документацијата се доставува во Архивата на
Министерството за економија на ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
Пополнет образец „Барање НАССP/2014“; (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на Министерството зa економија www.economy.gov.mk) – види анекс 12.
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци.
За да го добиете документот се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/
DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 256 денари. Документот
се добива за 1 ден.
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не
постаро од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП.
Договор помеѓу вашата фирма и консултантската куќа за обука за НАССP склучен во
текот на претходната или тековната година. Ако консултантската куќа е од странство,
договорот траба да е преведен од овластен судски преведувач.
Сертификат издаден од страна на консултантската куќа.
Фактура/и од консултантската куќа.
Извод од банка или SWIFT (ако консултантската куќа е од странство) од кој се гледа
дека сте ја направиле исплатата на фактурата согласно договорот.
Уплатница на износ од 300,00 денари (цел на дознака: Уплата на административна
такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.

Напомена: Ако во недостасува
макар и еден документ, нема
да може да го доставите
дополнително и барањето нема
да ви биде разгледувано.

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Некомплетна документација.
Не се доставуваат оригинални документи (или
копии заверени на нотар) како што се бара во повикот.

КОНТАКТ

Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: +389 2 3093 508 / www.economy.gov.mk

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ХАЛАЛ

ПРИРАЧНИК

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенција за трошоци за воведување и сертифицирање на
системот ХАЛАЛ.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање на 70% од докажаните трошоци за сертификација (во 2013 година процентот бил 50%).
Износ на субвенцијата до 300.000 денари.
Трошоци наменети за:
- Воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

Мали и средни претпријатија кои се регистрирани најмалку 6 месеци.

Напомена: Потребно е регистрацијата да биде барем 6 месеци пред објавувањето на повикот.
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УСЛОВИ

Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
За ништо друго, освен за да се воведе и сертифицира системот ХАЛАЛ.

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТАМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација) па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 70% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 300.000 денари. На пример, за да се добие максималниот износ од 300.000 денари треба да
доставите документација за направени трошоци во износ од 428.571 денари.

ДАЛИ МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ ЗА МЕРКАТА АКО ФИРМАТА РАБОТИ ВО
ЗАГУБА ИЛИ Е ВО СТЕЧАЈ?

ШТО АКО МОЈАТА ФИРМА Е ФОРМИРАНА ПРЕД НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ И СÈ УШТЕ
НЕМАЛА ОБВРСКА ДА ПОДНЕСЕ ЗАВРШНА СМЕТКА?
Ако сте се регистрирале пред најмалку 6 месеци и сè уште не сте поднеле завршна сметка
тогаш може слободно да аплицирате без приложување на тој документ (види подолу).

ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА
ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА
НЕСООДВЕТНА ИЛИ НЕПОТПОЛНА?
Доколку се утврди дека дел од документацијата не одговара на бараната намена, истата
нема да се признае и тој трошок ќе ви биде одбиен.

ШТО АКО МОЈОТ БИЗНИС НЕ УСПЕЕ?
Ако го затворите бизнисот во рок од 1 година од објавувањето на јавниот повик, лицетоосновач има обврска да врати 80% од доделените финансиски средства во период од 12
месеци. Ова не важи во случај на смрт или трајна неспособност.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Компанијата е регистрирана најмалку 6 месеци пред објавувањето на повикот.
Остварен е позитивен финансиски резултат во претходната година (не сте во загуба). Ова не важи ако фирмата е основана пред крајот на претходната година и
немала обврска да поднесе завршна сметка.

С У БВЕНЦИИ

Не. Мерката може да се користи само ако работите со позитивен финансиски резултат
(не сте во загуба) во претходната година. Исто така, мерката не е наменета за фирми
кои се во стечај или ликвидација.

АПЛИЦИРАЊЕ

ПРИРАЧНИК
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ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Седиштето на фирмата е во Република Македонија.
Обврските кон државата и вработените се платени.
Документите се доставени на време и се комплетни.

ПРИРАЧНИК

Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината.
Повикот се објавува во дневните весници, на вебНапомена: Условите за аплистраницата на Министерството за економија
цирање се наведени во јавниот
повик. Следете ги и внимателwww.economy.gov.mk и на www.konkurentnost.mk
но читајте ги повиците.
Документацијата се доставува во Архивата на
Министерството за економија на ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Пополнет образец „Барање – ХАЛАЛ 2014“; (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на Министерството зa економија www.economy.gov.mk) – види анекс 13.
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци.
За да го добиете документот се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/
default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 256 денари. Документот се добива за 1 ден.
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не постаро
од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП.
Информација за економско-финансиската состојба за изминатата година издадена од
ЦРМ. За да го добиете, се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 7) кое чини околу 1.751 денари . Ваков документ не ви
треба ако фирмата е основана пред крајот на минатата година (фискалната година).
Договор за воведување и сертификација за ХАЛАЛ помеѓу вашата фирма и Агенцијата за
стандардот ХАЛАЛ во Македонија склучен во тековната година. Овој документ мора да е
заверен на нотар.
Уплатница на износ од 300,00 денари (цел на дознака: Уплата на административна такса,
примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840 _ _ _ (во
зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Напомена: Ако ви недостасува
макар и еден документ, нема
да може да го доставите
дополнително и барањето нема
да ви биде разгледувано.

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Некомплетна документација.
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на нотар) како што се бара во повикот.

КОНТАКТ

Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: +389 2 3093 508 / www.economy.gov.mk
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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НОВООСНОВАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ОД СТРАНА НА МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: МЛАДИ
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА*, УСЛУГИ**
* Освен: примарно земјоделско производство и рибарство
** Освен во областите: образование, наука, туризам, здравство, адвокатура, нотаријат, извршители, стечајни управници, проценители и др.

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенции за нови претпријатија во сопственост на млади
до 30 години.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање на 60% од докажаните трошоци.
Субвенција до најмногу 120.000 денари.
Трошоци наменети за:
- Набавка на опрема, алати и инвентар,
- Уредување на деловниот простор,
- Веб-страница, лого, рекламен материјал,
- Дизајн на нов производ и амбалажа,
- Учество на специјализирани обуки,
- Кофинансирање трошоци за кирија во бизнис инкубатор за 1 година (ако
немате сопствен простор).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

Претпријатија во сопственост на млади (најмалку 51% од сопственоста),
Управувани од млади 18- 30 години (млади кои се на позиција на
извршен или генерален директор),
Погодно е и за новоформирани претпријатија.

Напомена: Потребно е претпријатието да биде регистрирано барем 1 месец пред објавување на повикот.

А ОТКАКО ЌЕ МИ СЕ ДОДЕЛАТ?
ДАЛИ ТРЕБА ДА ГИ ВРАТАМ СРЕДСТВАТ
Не, поддршката е неповратна.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
Средствата од субвенциите не можат да се користат за:
- Набавка на потрошен материјал и возила,
- ДДВ за трошоците за кои се бара кофинансирањето,
- Царина за трошоците за кои се бара субвенцијата,
- Курсни разлики ,
- Закупнина за деловен простор и сл.

ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТАМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација) па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 60% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 120.000 денари. На пример, за да се добие максималниот износ од 120.000 денари треба да
доставите документација за направени трошоци во износ од 200.000 денари.

КОИ СЕ УСЛОВИТЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА СТАНАРИНА?

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Овие трошоци може да ги користите само доколку немате деловен простор и земете
канцеларија во некој бизнис инкубатор. Трошокот тогаш ќе биде подмирен за 1 година.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООДВЕТНА?
Доколку се утврди дека дел од документацијата не одговара на бараната намена, истата нема да се признае и тој трошок ќе ви биде одбиен. На пример, доколку сте доставиле документација за набавка на опрема и уредување простор, а се утврди дека
документацијата за опремата не е целосна, тогаш ќе ви биде исплатена субвенција
само за уредување на просторот.

ШТО АКО МОЈОТ БИЗНИС НЕ УСПЕЕ?
Ако го затворите бизнисот во рок од 1 година од објавувањето на јавниот повик, лицето-основач има обврска да врати 80% од доделените финансиски средства во период
од 12 месеци. Ова не важи во случај на смрт или трајна неспособност.
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Направете си проверка!
Фирмата е во доминантна сопственост на млади (над 51%) и управувана од млади
(18-30 години).
Фирмата е регистрирана најмалку еден месец пред објавувањето на повикот.
Седиштето на фирмата е во Република Македонија.
Има минимум еден вработен (сопственикот на фирмата).
Подмирени се обврските кон државата и вработените.
Фирмата не е во стечајна постапка или ликвидација.
Дејноста не е во една од следните области:
- Трговија,
- Примарно земјоделско производство и рибарство,
- Образование и наука
- Туризам,
- Правни и/или физички лица кои вршат дејност во областа на здравство, адвокатура, нотаријат, извршители, стечајни управници, проценители и др.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање во првото тримесечје од годината (јануари до март).
Повикот се објавува во дневните весници и на
Напомена: Условите за аплицирање
веб-страницата на Министерството за 					
се наведени во јавниот повик. Следете
економија www.economy.gov.mk
ги и внимателно читајте ги повиците.
Документацијата се доставува во Архивата на
Министерството за економија на ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или
во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
Образец „Барање – МП 2014“ ( може да се подигне од архивата или од веб-страницата на www.economy.gov.mk.), види анекс 14.
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 3 (три) месеци.
За да го добиете, се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива
за 1 ден.
Образец М1/М2 за минимум еден вработен (сопственикот на претпријатието).
Договор за закуп на простор со бизнис-инкубатор (ако сакате да го користите овој
трошок). Овој договор мора да е заверен на нотар.
Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РМ, не
постаро од 3 (три) месеци. За да го добиете уверението, се поднесува барање до УЈП.
Изјава од апликантот дека досега не користел средства од буџетот на РМ за ниту една
од намените од оваа мерка. Овој документ мора да е заверен на нотар.
Уплатница на износ од 300,00 денари (цел на дознака: Уплата на административна
такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).
Напомена: Тоа не значи дека не можете да користите помош од некоја од другите мерки за МСП.

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?

Напомена: Ако во недостасува макар и еден документ, нема да може да го доставите дополнително
и барањето нема да ви биде разгледувано.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Не ги исполнуваат условите за сопственост т.е. се во доминантна сопственост на млади лица (најмалку 50% од сопственоста),
Не се од соодветна стопанска дејност, како на пример трговија,
Некомплетна документација,
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на нотар) како што се бара во повикот.

КОНТАКТ

С У БВЕНЦИИ

Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: +389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Да. Не постојат ограничувања.
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ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА
ИНДУСТРИЈА – НАДОМЕСТУВАЊЕ ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ, ПРОИЗВОД И ПАЗАР

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА*, ИНФОРМАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ**
* Сектори: рударство и вадење камен, преработувачка индустрија
** Сектори: издавање софтвер, компјутерско програмирање и консултантство, обработка на податоци и хостирање

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Покривање дел од трошоците за развивање на фирмата,
производот или пазарот.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Покривање до 75% од докажаните трошоци.
Субвенција до најмногу 90.000 денари.
Трошоци наменети за:
- Услуги за информатички решенија во фирмата,
- Услуги за изработка на техничка документација за нов производ (или подобрување на постојниот),
- Услуги за идејно решение и печатење нова амбалажа, етикети, лого и промотивни материјали,
Информација: ознаката СЕ е задолжителна
- Услуги за воведување на ознаката СЕ,
за многу производи на пазарот на ЕУ и
- Услуги за истражување на пазарот,
означува дека производот ги исполнува
изработка на маркетинг стратегија и/или
потребните услови за безбедност и здравје
развој на брендот,
на потрошувачите, животната средина и сл.
- Услуги за изработка на веб-страница,
- Услуги за сертифицирање со стандарди CMMI и IT Mark.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

Фирми од секторите рударство и вадење камен, како и преработувачка индустрија,
Фирми од секторите на издавање софтвер, компјутерско програмирање, консултански и сродни дејности и обработка на податоци, хостирање и сл.,
Погодно е и за новоформирани претпријатија.

Напомена: Фирмата треба да има заведена дејност Ј/Ѕ: оддел 58, група 58,2 или оддел 62, група 62,0 или
оддел 63, група 63,1, класа 63,11 – проверете во вашата регистрација од ЦРМ.

А ОТКАКО ЌЕ МИ СЕ ДОДЕЛАТ?
ДАЛИ ТРЕБА ДА ГИ ВРАТАМ СРЕДСТВАТ
Не, поддршката е неповратна.

ДАЛИ МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ ЗА НЕКОЛКУ ОД НАВЕДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ
И ТИПОВИ НА ПОМОШ?
Не, може да користите само една активност. На пример, ако одлучите да се пријавите
за услуги за изработка на веб-страница, не може да се пријавите и за идејно решение
за нова амбалажа.

ЗА ШТО МОЖАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
Средствата може да ги користите само за услуги во доменот на:
- Услуги за информатички решенија во фирмата;
- Услуги за изработка на техничка документација за нов производ (или подобрување на
постојниот);
- Услуги за идејно решение и печатење нова амбалажа, етикети, лого и промотивни материјали;
- Услуги за воведување на ознаката СЕ;
- Услуги за истражување на пазарот, изработка на стратегија за маркетинг и/или развој
на брендот;
- Услуги за изработка на веб-страница;
За ова ќе треба да приложите и договор за услуги.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТАМ ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА ДОБИЈАМ
СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци за дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените
трошоци (договори, фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација) па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 75% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
МАКСИМАЛНО ПОДДРШКАТА?
Вкупната поддршка за сите направени трошоци не може да надмине 90.000 денари.
На пример, за да се добие максималниот износ од 90.000 денари треба да доставите
документација за направени трошоци во износ од 120.000 денари.
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Да, мерката нуди широка лепеза на даватели на услуги. Таа овозможува да склучите
договор за услуги со: факултети, научно-истражувачки центри, консултантски куќи,
лаборатории, сертификациски тела, други компании кои даваат услуги, како и со индивидуални консултанти.

ЕНЕТИ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
НА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ УСЛУГИТЕ НАМ
РЕШЕНИЈА ВО ФИРМАТА?

Тие вклучуваат услуги со информатички компании за воведување информатички
(компјутерски) решенија за подобрување на работењето на фирмата во повеќе аспекти
на производството, техничко-технолошкиот процес, менаџментот и организацијата на
работа, финансиското работење, маркетинг, комуникација итн.
ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООДВЕТНА?
Доколку се утврди дека дел од документацијата не одговара на бараната намена или
не е комплетна, истата нема да се признае и тој трошок ќе ви биде одбиен.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Фирмата е во една од дејностите кои имаат право да учествуваат (види погоре во
„За кого е наменета?“).
Фирмата аплицира за само една активност.
Седиштето на фирмата е во Република Македонија.
Фирмата веќе склучила договор за услуги, ја реализирала активноста и ги исплатила
средствата на консултантот.
Фирмата не е во стечајна постапка или ликвидација.
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање.
Повикот се објавува во дневните весници и на
веб-страницата на Министерството за економија Напомена: Условите за аплицирање
се наведени во јавниот повик. Следете
www.economy.gov.mk
ги и внимателно читајте ги повиците.
Документацијата се доставува во Архивата на
Министерството за економија на ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал или копии. Ако доставувате
копии, надлежното лице (управителот или директорот) треба на секоја страница да стави своерачен
потпис и печат.
Направете си проверка!
Барање образец „1 ПКИП 2014 Б. ИП“ (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk), види анекс 16.

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ
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ДАЛИ МОЖАМ ДА КОРИСТАМ УСЛУГИ ОД КАКВА БИЛО ФИРМА ИЛИ КОНСУЛТАНТ?

Ако аплицирате за активноста „Услуги за сертификација на системите CMMI и ИТ
Марк” тогаш треба да ја доставите следната документација:
Барање образец „1 ПКИП 2014 Б. ИП“ (може да се подигне од архивата или од вебстраницата на www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk), види анекс 16;
Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 6 (шест) месеци. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива
за 1 ден;
Информација за економско-финансиската состојба издадена од ЦРМ не постара од 6
месеци. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/
default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 7) кое чини околу 1.751 денари . Ваков документ не ви треба ако фирмата е основана пред крајот на минатата година (фискалната
година);
Договор за услуги помеѓу вашата фирма и сертификациското тело кој треба да е склучен во претходната година или во тековната година во која аплицирате (на пр. 2014 и
2015 г. ако аплицирате во 2015 година). Датумот на договорот мора да е пред датумот
на сертификатот кој сте го добиле;
Сертификат за стандардите издаден во претходната или во тековната година;
Фактура од сертификациското тело од претходната или од тековната година во која
аплицирате;

С У БВЕНЦИИ
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Тековна состојба од Централниот регистар на РМ (ЦРМ) не постара од 6 (шест) месеци. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива
за 1 ден.
Информација за економско-финансиската состојба издадена од ЦРМ не постара од 6
месеци. За да го добиете, се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/
default.aspx?MainId=1&CatID=84 (анекс 7) кое чини околу 1.751 денари. Ваков документ не ви треба ако фирмата е основана пред крајот на минатата година (фискална
година).
Договор за услуги помеѓу вашата фирма и изведувачот на услугите кој треба да е
склучен во тековната година во која аплицирате.
Фактура од изведувачот на услуги од тековната година во која аплицирате.
Извод од вашата банка во кој се гледа дека сте ја платиле фактурата од изведувачот.
Извештај за реализираниот проект со индикатори. Форматот на извештајот е даден
во Упатството изготвено од министерството (анекс 17). Тој треба да е потпишан од
надлежниот во фирмата (управителот или директорот) и да има печат на фирмата.
Изјава од апликантот дали до сега му е доделена државна помош. Овој документ се
пополнува според формуларот даден во анекс 18. Таа треба да е потпишана од надлежниот во фирмата (управителот или директорот) и да има печат на фирмата.
Уплатница на износ од 50,00 денари (цел на дознака: Уплата на административна такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840 _ _
_ (во зависност од општината) 03161, приходна шифра и програма: 722313 00).
Уплатница на износ од 250,00 денари (Цел на дознака: Уплата на административна
такса, Примач: Буџет на РМ, Трезорска сметка: 100000000063095, Уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, Приходна шифра и програма: 725930 00).
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Напомена: Ако доставувате документи на странски јазик (на пр. договор за услуги), тие треба да
бидат преведени и заверени од страна на овластен судски преведувач.

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
Напомена: Ако во недостасува макар и еден документ, нема да може да го доставите дополнително
и барањето нема да ви биде разгледувано.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Не се од соодветната стопанска дејност,
Некомплетна документација,
Не се доставуваат оригинални документи (или копии заверени
на секоја страница со своерачен потпис и печат) како што се
бара во повикот.

КОНТАКТ
Министерство за економија
Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП
Одделение за претприемништво
Тел: +389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

С У БВЕНЦИИ
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Извод од вашата банка во кој се гледа дека сте ја платиле фактурата од сертификациското тело;
Извештај за реализираниот проект со индикатори. Форматот на извештајот е даден
во Упатството изготвено од министерството (анекс 17 ). Тој треба да е потпишан од
надлежниот во фирмата (управителот или директорот) и да има печат на фирмата;
Изјава од апликантот дали до сега му е доделена државна помош. Овој документ се
пополнува според формуларот даден во анекс 18 . Таа треба да е потпишана од надлежниот во фирмата (управителот или директорот) и да има печат на фирмата;
Уплатница на износ од 50,00 денари (цел на дознаката: Уплата на административна
такса, примач: Буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 03161, приходна шифра и програма: 722313 00);
Уплатница на износ од 250,00 денари (цел на дознаката: Уплата на административна
такса, примач: буџет на РМ, трезорска сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 840
_ _ _ (во зависност од општината) 06116, приходна шифра и програма: 725930 00).

ПРОГРАМА ЗА ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ
ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: 1, 3 и 5
* 1. Невработен/а, пријавен/а во Агенција за вработување / 3. Сопственик на МСП / 5. Занаетчија

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ*
* Освен: земјоделство, шумарство, лов и риболов

Надлежна институција: Агенција за поддршка на претприемништвото (АППРМ)
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенционирање услуги за советување.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
За МСП покривање на 50% од нето докажаните трошоци (без ДДВ). Износ на субвенцијата до 45.000 денари, за иновативни проекти до 90.000.
за невработени (или вработени кои сакаат да почнат бизнис) покривање на 100%
од нето докажаните трошоци (без ДДВ). Износ на субвенцијата до 31.500 денари.
Трошоци наменети за:
- Советување од експерти кои ќе го подобрат вашето работење.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Важна напомена: Ако сте невработено лице
Друго
непријавено во АВРМ, прво треба да се пријавите,
Нема ограничувања во намената
а потоа може да аплицирате за оваа мерка.

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ

Мали претпријатија кои се активни и работат без загуба.
Мали и средни претпријатија кои работат на иновативни проекти.
Невработени кои се пријавени во АВРМ и сакаат да се самовработат.
Вработени кои сакаат да почнат свој бизнис.
Важи и за новоформирани претпријатија.
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ВРАТАМ?

Не. Станува збор за неповратна поддршка.

КАКОВ ТИП НА СОВЕТУВАЊЕ МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Преку ваучерите може да добиете советување (консултантски услуги) за:
- Основното водење на бизнисот (менаџмент, производство, набавки, продажба, инвестиции итн.);
- Изготвување нови програми и проекти во кој било домен од работата на фирмата (инвестициски планови, заеднички вложувања, подготовка за примена
на меѓународни стандарди, иновации, човечки ресурси, воведување информатички технологии итн.);
- Правни прашања (каква фирма да регистрирате, за законите поврзани со трговските друштва, законите на ЕУ, заштита на интелектуалната сопственост итн.)
- Област на даноци;
- Сметководствени прашања (воспоставување систем на сметководство, но не
и директно плаќање за сметководствени услуги – види го следното прашање).
Советувањето може да е општо за горенаведените теми или специјалистичко.
За физичките лица се можни и групни советувања.

ЕНИ
КАКОВ ТИП НА АКТИВНОСТИ СЕ ДОЗВОЛ

ЗА ВАУЧЕРОТ ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ?

Овој тип на ваучер кој уште се нарекува и иновативен ваучер може да го користите за
следните подрачја:
- Развој на нов производ или услуга,
- Total Quality Management (TQM),
- Just in Time (JiT) – стратегија за производство која има за цел да го зголеми повратот
на инвестицијата преку зголемување на ефикасноста,
- Истражување и развој,
- Заштита на интелектуалната сопственост.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?
Средствата од субвенциите не можат да се користат за:
- да стекнете формално образование (факултетска диплома, преквалификација
итн.);
- курсеви за изучување јазици;
- основно компјутерско описменување – Microsoft office (Word, Excel, Power Point,
Access, Outlook), Internet Explorer, Outlook Express;
- стекнување сертификати, дозволи, согласности и сл. (пр. недвижнини, патен сообраќај, безбедност и заштита од пожар, HACCP, стандардите ISO, ознаките CE,
ХТП и сл.). За стандардите погледни ги мерките од Министерство за економија;
- трошоци за материјали, литература и сл.;
- трошоци за стручни проверки на знаења, испити и сл. (пр. мајсторски испит). За
ова погледнете ги мерките за занетчиство од Министерството за економија;
- водење сметководство, изготвување завршна сметка и пресметка на даноци и
сл.;
- патни трошоци;
- изработка на локациска, градежна и друга потребна документација и проекти;
- трошоци за судска заштита, нотарски трошоци;
- изработка на договори за вработување, решенија за годишен одмор, документи
за систематизација и сл.

С У БВЕНЦИИ
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ПРИРАЧНИК
66

ГИ
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

ПРИРАЧНИК

Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани направени трошоци
за дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци
(фактури, вирмани за исплата и друга сметководствена документација), па потоа се исплаќа субвенцијата во висина од 60% од трошоците.

КОЛКАВИ ТРОШОЦИ ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ЗА МАКСИМАЛНО ДА ЈА ИСКОРИСТАМ
ПОДДРШКАТА?
Ако сте МСП, тогаш вкупната поддршка не може да надмине 45.000 денари во
нето. ДДВ-то не е вклучено и тоа не може да се покрие од субвенцијата. На пример, за да се добие максималниот износ од 45.000 денари, треба да искористите
советување и да доставите валидна документација во износ од 90.000 денари со
ДДВ.
Ако сте МСП и ви треба советување за да развиете иновативен проект, тогаш
може да добиете субвенција до 90.000 денари. Во тој случај, треба да доставите
документација во вредност од 180.000 со ДДВ.
Ако сте невработено лице (или вработен кој сака да отвори фирма), тогаш максималниот износ е 31.500 денари без ДДВ. Бидејќи тука субвенцијата е 100%, значи ќе
треба да доставите документација во максимален износ од 31.500 денари без ДДВ.

СЕ САМОВРАБОТАМ, ДАЛИ ИМАМ
АКО СУМ НЕВРАБОТЕН И ПЛАНИРАМ ДА
РОК ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ФИРМАТА?
Да. Фирмата мора да ја регистрирате, односно да се вработите во рок од 6 месеци за
што ќе треба да доставите образец М1/М2. Потоа можете да користите поддршка уште
дополнителни 6 месеци. Истото важи и за вработени кои сакаат да се самовработат.

ДАЛИ МОЖАМ ДА КОРИСТАМ УСЛУГИ ОД КОЈ БИЛО КОНСУЛТАНТ?
Не. Треба да изберете консултант од Каталогот на консултанти кој е достапен во
АППРМ, кај овластените изведувачи или на веб-страницата на АППРМ http://www.
apprm.gov.mk/katalog.asp

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТАМ
ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?

Н ВАУЧЕР?
КОЛКУ ВРЕМЕ МОЖАМ ДА КОРИСТАМ ЕДЕ
Еден ваучер важи за едно советување, па така за секое советување треба да подигнете
нов ваучер. Секој ваучер има одреден рок на важност (вообичаено околу 90 дена).

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
При аплицирањето ќе добиете помош од овластените изведувачи во вашиот регион.
Важно е да обрнете внимание при издавањето на фактурата од страна на советникот
и барањето за исплата на субвенцијата. Укажете му на советникот како точно треба
да гласи фактурата и внесете го правилниот износ за да може соодветно да ја искористите субвенцијата.
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Направете си проверка!
Ако сте фирма или занаетчија:
Мало претпријатие регистрирано како трговско друштво кое има не повеќе од 50
вработени и годишен обрт од не повеќе од 1,5 (еден и половина) милиони евра (или
биланс на состојба не повеќе од 1,1 милиони евра).
Трговец поединец и лице кое врши занаетчиска дејност.
Претпријатието мора да е независно (да немаат право на глас повеќе од 25% фирми
кои не се мали). Ако во фирмата право на глас има инвестициски фонд, тогаш процентот на право на глас е 49%.
Фирмата не е под стечај, присилно порамнување или ликвидација.
Документите се доставени на време и се комплетни.
Ако аплицирате за советување за иновативни проекти (иновативен ваучер):
Мало или средно претпријатие (до 250 вработени и обрт до 10 мил. евра).
Работи со добивка во последната година.
Во последните 3 години реализирале/учествувале во истражувачки или развоен
проект.
Фирмата не е од секторите транспорт, примарно земјоделство, шумарство и риболов.
Проектот за трансфер на знаење не е софтвер, обука или продажба.
Ако сте физичко лице:
Невработен/а регистриран/а во Агенцијата за вработување на РМ со намера за самовработување или вработен кој сака да се самовработи.
Документите се доставени на време и се комплетни.
Јавен повик за аплицирање во
првото тримесечје од годината
во дневните весници http://
www.apprm.gov.mk/VOUCHER.
ASP, www.economy.gov.mk,
www.konkurentnost.mk

Се пријавува во
овластените изведувачи
на програмата во повеќе
општини
(види контакти).

Кај нив ќе направите воведно
советодавно интервју за да
проверат дали ги исполнувате
критериумите и какво
советување ви треба (види
потребни документи).

Потпишувате договор за вклучување во програмата.

За секое поединечно
советување подигнувате
ваучер.

Одбирате експерт за советувањето од каталогот на
консултанти http://www.apprm.
gov.mk/katalog.asp

Кога ќе го завршите
советувањето, вие, советникот
и организаторот го заверувате
ваучерот со потпис и печат.

Советникот ви издава
фактура која треба да
ги следи упатствата на
АППРМ.

Откога ќе ја платите фактурата,
до АППРМ доставувате Барање
за исплата на субвенција со
пропратна документација.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Кои документи ми требаат?

Напомена: Целосно пополнетата документација се доставува во оригинал
или во копии заверени на нотар.

Направете си проверка!
За мали и средни претпријатија :
Документ за регистрација на фирмата (од Централниот регистар);
Финансиски извештај за претходната година (биланс на успех и состојба);
Само за иновативен ваучер, финансиски извештаи од последните 3 години;
Изјава од законскиот застапник (управител, директор и сл.) – анекс 21.

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

За невработени лица:
Документ кој потврдува дека лицето е пријавено во Агенцијата за вработување на РМ.

ПРИРАЧНИК

Направете си проверка!
За претпријатијата:
Оригиналниот ваучер потпишан од вашата фирма, советникот и советникот-организатор;
Копија од фактурата која ви ја издал советникот;
Извод кој ќе потврди дека е направена уплатата;
Оригинал од барањето за исплата на субвенција (анекс 22);
Копија од извештајот за работата на советникот/консултантот. Овој документ
треба да ви го достави советникот заедно со фактурата и продуктите од советувањето;
Формулар за задоволство на клиентот (анекс 23) во кој ја оценувате работата на
советникот.
За физички лица:
Образец М1/М2 кој докажува дека сте се самовработиле;
Вие треба да го потпишете оригиналниот ваучер кој исто така ќе го потпишат и
советникот и советникот-организатор.
Другата документација ја изготвува советникот и ја доставува до изведувачот на програмата. Советникот ја назначува фактурата до АППРМ, а не до вас
и тие директно ќе му ја исплатат.

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.

КОНТАКТ

Изведувачи на програмата:

Регионален центар Скопје
Фондација за развој на мали и
средни претпријатија
ул. „Моша Пијаде” б.б., 1000 Скопје
Директор: Светлана Киревска
Тел/факс: (02) 3239 053 и 3298 065
E-mail: recs@recs.org.mk
ЕСА Тетово
Фондација за поддршка на
претпријатија
ул. „Илинденска“ б.б. (блок 87),
1220 Тетово
Директор: Салајдин Идризи
Тел/факс: (044) 350 960
E-mail: esate@t-hom.mk
Регионален центар Куманово
Фондација за развој на мали и
средни претпријатија

Регионален центар 		
Струмица
Фондација за развој на мали и
средни претпријатија
ул. „11 Октомври“ б.б., 2400
Регионален центар Велес
Струмица
Фондација за развој на мали и
Директор: Марија Ташева
средни претпријатија
Тел/факс: (034) 349 320
ул. „11-ти Октомври“ бр. 8, 1400 Велес
E-mail: rcsr@t-home.mk
Директор: Анита Самарџиева
Мобилен: 075 326 667
ЕСА Охрид
E-mail: rcve@t-home.mk
Фондација за поддршка на
Регионален центар Битола
претпријатија
Фондација за развој на мали и
бул. „Туристичка“ б.б. 		
средни претпријатија
(п.фах 129)
бул. „1 Мај“ б.б., 7000 Битола
6000 Охрид
Директор: Драган Дамјановски
Застапник: Елизабета Петанова
Тел/факс (047) 228 153 и 202 420
Мобилен: 070 261 012
E-mail: rcbt@t-home.mk
E-mail: esaoh@t-home.mk
ул. „Илинденска“ б.б., 1300 Куманово
Директор: Димитар Ташевски
Тел/факс: (031) 416 102
E-mail: razvojku@t-home.mk

С У БВЕНЦИИ
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КОИ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАМ ЗА ДА МИ БИДЕ
ИСПЛАТЕНА СУБВЕНЦИЈАТА?
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ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛОДОУЖИВАТЕЛИTE НА
ДРЖАВНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

ПРИРАЧНИК
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КОМУ Е НАМЕНЕТА: ЦЕЛНИ ГРУПИ СО ОДРЕДЕНИ ОГАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: НЕВРАБОТЕН/А – ПРИЈАВЕН/А
ВО АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Надлежна институција: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Примателите на социјална парична помош евидентирани
како невработени и нивна работна вклученост.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Обработливо земјиште во сопственост на РМ за користење во рок од 5 год.
Финансиска помош за отпочнување со земјоделска дејност (вообичаено од 20.000
до 55.000 МКД по хектар во зависност што се одгледува).
100% oд месеченот износ на социјалната парична помош и обезбедено социјално
осигурување во првите 12 месеци (прва година).
50% од месечниот износ на социјалната парична помош и 100% обезбедено социјално осигурување за следните 12 месеци (втора година).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената
Напомена: Секој оглас содржи конкретни информации за кои групи се
опфатени. Следете ги огласите на Министерството за земјоделство .

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Социјално необезбедени лица – корисници на правото на социјална парична помош.

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА ЗА ОСНОВАЊЕ БИЗНИС

Земјоделското земјиште може да се додели на плодоуживање (користење) најмногу до 4 хектари во систем за наводнување
и најмногу до 8 хектари надвор од систем
за наводнување. Сепак, ова зависи од
конкретниот јавен повик.

Со плодоуживање може:
- да го обработувате земјиштето
- да ги користите (продавате) плодовите.
Со плодоуживање не може:
- земјиштето да биде во ваша сопственост
- да градите на него.

НА КОИ МЕСТА СЕ ДОДЕЛУВА ЗЕМЈИШТЕТО?
Секој јавен повик точно ги определува општините во коишто е достапно земјиштето.

ШТО ТРЕБА ДА ОДГЛЕДУВАМ И КОЛКАВА ПОВРШИНА БИ ДОБИЛ?
Во зависност од планираниот начин на користење на земјоделското земјиште на плодоуживање, се доделува:
- за одгледување на житни, фуражни и индустриски култури, за поединец – плодоуживател максимум до 4 хектари во систем за наводнување и за здружени двајца
плодоуживатели максимум 8 хектари во систем за наводнување;
- за одгледување на градинарски култури, за поединец – плодоуживател максимум
0,6 хектари во систем за наводнување, и за здружени двајца плодоуживатели максимум 1,2 хектари во систем за наводнување.

ПО КОИ ПРАВИЛА СЕ ОДЛУЧУВА?
Комисијата ги оценува пријавите според:
Колку време е користена социјалната помош?
Колку членови има во домаќинството?
Дали и колку инвалидни лица има во домаќинството?
Дали станува збор за самохран родител и на колку деца?
Дали има згрижување или старателство на дете без родители и родителска грижа или возрасно лице со одземена деловна способност и колку лица?

С У БВЕНЦИИ
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Р?
ЗА КОЛКАВИ ПОВРШИНИ СТАНУВА ЗБО

ДАЛИ ИМАМ ОБВРСКА ЗАСЕБНО ЗА СЕКОЈ МЕСЕЦ ДА УПЛАЌАМ ПЕНЗИСКО,
ИНВАЛИДСКО И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ?
Вообичаено средства за социјално осигурување (пензиско и инвалидско осигурување
и здравствено осигурување) се уплатуваат директно на соодветната подрачна единица
на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Напомена. Конкретните услови ќе бидат прецизно наведени во јавниот повик. Затоа внимателно
читајте го.
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Аплицирате со образец за учество на јавниот
повик (барање) и пропратна документација.

Комисија ги оценува барањата по точно определени критериуми.

Се склучува договор за плодоуживање користење земјоделско земјиште вообичаено
на 5 год, како и соодветна регистрација како
земјоделец или сл.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

Напомена: Секој јавен оглас содржи
посебни барања за документите.

Вообичаено се бараат следните документи:
Аплицирате со образец за учество на јавниот повик (барање) кој ќе биде објавен со самиот
повик.
фотокопија од лична карта;
потврда од Агенцијата за катастар на недвижностите дека не поседувате недвижен
имот на ваше име;
производствен план (што ќе произведувате) потпишан од Агенцијата за поттикнување
и развој на земјоделството;
потврда од локалниот центар за социјална работа за периодот за користење на правото (за периодот за кој сте користеле социјална помош);
решение за остварено право на социјална парична помош (износ и број на членови).
Во зависност од вашата ситуација, можно е да ви бидат потребни и следниве документи:
за лице со попреченост – наод и мислење за видот и степенот на попреченоста од
надлежна институција;
потврда од локалниот центар за социјални работи за самохран родител;
потврда од локалниот центар за социјални работи за згрижување лице во згрижувачко
семејство;
решение за старател на дете без родители и родителска грижа или лице со одземена
деловна способност.

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не е наведено. Сепак, додека ја користите оваа мерка, најверојатно нема да можете да
ги користите мерките за грант и кредит за самовработување.
Препорака: Внимателно читајте го јавниот повик.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Некомплетни и ненавремено доставени документи не 		
се рагледуваат.
Потребната документација се доставува во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

КОНТАКТ

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
телефон: 02 313 44 77
www.mzsv.gov.mk, www.mtsp.gov.mk

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото
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Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство во дневни весници објавува
јавен повик што вообичаено трае 30 дена.

СУБВЕНЦИИ НА СТРАНСКИ ОРГАНИЗИРАН
ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ

ПРИРАЧНИК

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ ТРИ
ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: ЦЕЛНИ ГРУПИ СО ОДРЕДЕНИ ОГАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ТУРИЗАМ

Надлежна институција: Агенција за промоција и поддршка на туризмот
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Субвенции за престој на странски туристи во Македонија
(дел од трошоците за превоз, туристички тури и сл.).

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Дел од трошоците за пакет аранжмани за група од најмалку 10 странски туристи и тоа:
- Од 10 Евра до 20 евра по странски турист (во зависност од каде доаѓа) за закупен автобус;
- Од 25 до 45 евра по странски турист (во зависност од каде доаѓа) за авионски превоз;
- Од 25 до 45 евра по странски турист (во зависност од каде доаѓа) за авионски превоз;
- 25 евра по странски турист со чартер авион;
- 15 евра по странски турист за железнички превоз;
- За комбиниран превоз (со две превозни средства) – 10 евра по странски турист за автобус или 15 евра по странски турист за авион;
- За кружни тури во регионот – 15 евра по странски турист.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: СУБВЕНЦИЈА

Туристички агенции и туроператори
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Не. Станува збор за неповратна поддршка.

ШТО СЕ ПОДРАЗБИРА ПОД ПАКЕТ - АРАНЖМАН?
За да ги користите субвенциите, пакет - аранжманот треба да вклучува:
- Престој во РМ од најмалку 3 ноќевања со доручек. Сместувањето не може да
биде во приватни соби и апартмани кои не се регистрирани и немаат категоризација;
- Организиран групен превоз со закупени автобуси, авиони или места во воз.
Треба да имате најмалку 10 странски туристи. Ова се однесува на превозот од
странската земја до Македонија и не го вклучува превозот внатре во Македонија (на пр. од Скопје до Дојран);
- Организиран превоз во редовни авионски, железнички и автобуски линии на
најмалку 10 странски туристи;
- Комбинирана тура – организиран групен превоз со две превозни средства при
што субвенцијата важи за превозното средство до крајната дестинација;
- Кружни тури кои мора да опфатат барем 2 ноќевања со доручек во Македонија
и најмалку 1 ноќевање во трета земја во регионот.

И КОРИСТАТ ИСТ ПАКЕТ - АРАНЖМАН?
ШТО АКО НЕКОЛКУ ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИ
Во тој случај барање за субвенција поднесува агенцијата која го закупила превозното средство. Може и секоја агенција да поднесе одделно барање, но само со согласност од агенцијата која формално го закупила превозното средство кое и другите агенции го користеле.

ДАЛИ ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИЈАТА Е ИСТА ЗА СИТЕ СТРАНСКИ ТУРИСТИ?
Не. Висината на субвенцијата зависи од земјата од којашто пристигнуваат туристите. На пр.:
- За автобуски превоз субвенцијата изнесува 10 евра за соседните земји, како и
за Црна Гора и за Босна и Херцеговина; 15 евра за Турција, Романија, Унгарија,
Словенија и Хрватска и 20 евра за сите други земји.
Износите за одделни земји се утврдени со Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите и измените и дополнувањата на правилникот кој може да ги симнете на: http://www.
tourismmacedonia.gov.mk

ТРОШОЦИТЕ, ПА ПОТОА ДА
ДАЛИ НАЈПРВО ТРЕБА ДА ГИ ИСПЛАТАМ
ДОБИЈАМ СУБВЕНЦИЈА?
Да. Средствата се исплатуваат исклучиво врз основа на докажани и направени трошоци за
дадената намена. Прво треба да се достави документација за направените трошоци (договори, фактури, листи на патници, изводи итн.), па потоа се исплаќа субвенцијата.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото
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ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

ДАЛИ МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ ЗА ПАКЕТ АРАНЖМАНИ РЕАЛИЗИРАНИ
МИНАТАТА ГОДИНА?

ПРИРАЧНИК

ВО КОЈ РОК ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВАМ ДОК

УМЕНТАЦИЈАТА?

60 дена од заминување на групата за периодот од 01.01 до 30.09
30 дена од заминување на групата за периодот од 01.10 до 31.12

ШТО АКО ПОДНЕСАМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА СМЕТААТ ЗА НЕСООДВЕТНА?
Во тој случај институцијата ќе ви достави известување со определен рок во кој треба
да ја доставите дополнителната документација. По тој рок, ако не ги доставите документите, барањето за субвенција ќе ви биде одбиено.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Туристичка агенција или туроператор
Група од најмалку 10 странски туристи
Документите се доставени на време и се комплетни

Во пракса се претпочитаат
агенции и туроператори со
лиценца А.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Аплицирате по завршувањето на пакет - аранжманот во роковите наведени погоре
Документацијата се доставува до Канцеларијата на АППТ во Струга:
- По пошта на адресата: Агенција за промоција и поддршка на туризмот, Комисија
за субвенционирање на странски организиран туристички промет, Подружница
Струга ул. „Боро Хаџиески - Путе“, зграда Фати Трејд 1-1/1
- Или на рака од понеделник до петок од 08 до 16 часот
Може да се консултирате лично секој петок од 08 до 13 часот кој е утврден термин
за консултации со корисници.
Резултатите ќе бидат објавени и на интернет-страницата на АППТ 		
www.tourismmacedonia.gov.mk

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Не. Во дадена година може да аплицирате само за пакет аранжмани реализирани во
тековната година.

Комисијата има изготвено препораки за
уредна апликација кои даваат детали за потребните документи, вклучително и примерок од документите. Нив можете да ги најдете на http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1327.

1) За автобуски превоз:
Барање за субвенција на образец СУ -1 (анекс 25);
Копија од договорот со автобускиот превозник;
75
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Листа „Interbus“ (патен лист) со видливи податоци за странските туристи и печати од
граничните премини.
2) За авионски превоз :
Барање за субвенција на образец СУ-2 (анекс 26);
Копија од договорот со авионскиот превозник за закуп на авион од која се видливи
податоците за: бројот на седиштата во авионот, местото на поаѓање и слетување на
авионот, бројот на планирани летови;
Копија од дневниот извештај за летовите на домашните аеродроми како и потврда за
извршено доаѓање на чартер-летовите. Овој документ мора да е официјално заверен
од аеродромот;
За редовните линии - копија на договорот или понуда од авиопревозникот или сметка
или фотокопија од сметката од авионскиот превозник или копија од авионската карта;
Листа на летање со обележани странски туристи и прецизно одредување на сместувачкиот капацитет (седиште), за кои се поднесува барањето за субвенција.
3) За железнички превоз:
Барање за субвенција на образец СУ-5 (анекс 27);
Копија од договорот со железница за закуп на вагон.
4) За комбинирани тури во Македонија и кружни тури во регионот :
Барање за субвенција на образец СУ-6 (анекс 28);
Копија од групата (листа на патници) за која се однесува барањето;
Копија на договорот со македонска туристичка агенција или потврда за тура од странска агенција со македонска туристичка агенција од каде треба да се види, дали македонска туристичка агенција работи во име и за сметка на странската агенција или е
организатор кој продава програма на странската агенција и
Листа „Interbus“ (патен лист) со видливи податоци за странските туристи и печати од
граничните премини.
Освен барањето и документацијата за секој одделен вид на превоз, треба да доставите и:
Копија од договор за закуп на капацитети (за сместување) со фирмата каде што ќе се
сместат туристите и кои имаат услуга најмалку ноќевање со доручек;
Ако сместувачките објекти се закупени од македонски туристички агенции, потребно е да се достават: копија од договор помеѓу македонските туристички агенции и
сместувачкиот објект, како и договор помеѓу македонските туристички агенции со
угостителските објекти во кои се дава услугата, сметките од наведениот угостителски
објект за извршена услуга - исхрана од кои јасно се гледаат податоците за датумот,
количината и видот на извршените услуги;

С У БВЕНЦИИ
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Копија од патниот налог за посебен автобуски превоз или сметка или фотокопија
од сметката на превозникот од кои се видливи податоците за: местото на поаѓање и
пристигнување на групата, бројот на седиштата во автобусот, даумот на извршениот
превоз и остварениот број километри;

За секоја група потребно е да се приложи и доказ за платена туристичка такса (извод
или вирман) заверен од сместувачките објекти, на образец СУ-4 (анекс 30), а за странските туристи за кое сместувањето е закупено од македонска туристичка агенција во
сместувачки објекти од типот на соба и апартмани од физички лица, образецот СУ-4
кој треба да биде заверен од туристичкото биро/туристичката агенција во местото
каде што туристите престојувале (доколку постои);
Кај поголемите програми за авионски и патнички превоз наместо заверена листа на
странски туристи, се доставува листа на летање или хотелска листа заверена од страна
на сместувачкиот објект или од македонска туристичка агенција, за што се доставува
доказ дека сите обврски се подмирени, со заверен вирман и копија од банкарски извод
Извод од банка за девизниот прилив за странските туроператори, агенции или организатори на патувањето по извршената уплата;
Решение за категоризација на сместувачкиот капацитет;
Лиценца за туроператорска дејност;
Програма за реализирано патување.

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки од страна на апликантите:
Некомплетна документација.
Документите не се доставуваат во дадениот рок.

КОНТАКТ
Агенција за промоција и поддршка на туризмот
Тел: .+389 2 3223-101, 3223-146, 3223-166
www.tourismmacedonia.gov.mk

С У БВЕНЦИИ

Да. Не постојат ограничувања.

АППТ, Комисија за субвенционирање на странски организиран туристички
промет
Тел: +389 (0)46 789-428

ПРИРАЧНИК
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Заверена листа на странски туристи и потврда за извршеното плаќање на сместувачкиот објект или македонските патнички агенции од кои се закупени капацитетите за
користените услуги на образец СУ-3 (анекс 29);
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ОБУКИ,
КОНСУЛТАЦИИ И
МЕНТОРСТВО

ОБУКА КАЈ ПОЗНАТ РАБОТОДАВАЧ
ТИП НА ПОДДРШКА: ОБУКИ, КОНСУЛТАЦИИ И МЕНТОРСТВО
ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: 1, 3 и 5
* 1. Невработен/а – пријавен/а во Агенција за вработување / 3. Сопственик на МСП / 5. Занаетчија

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Поддршка на соодветна обука за невработени лица кај работодавач.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
За работодавачот
Средства за менторство и материјални трошоци за обука во висина од:
4.000 ден. за ангажирање од 1 до 3 лица;
7.400 ден. за ангажирање од 4 до 6 лица;
13.600 ден. за ангажирање од 7 до 10 лица;
18.000 ден. за ангажирање од 11 до 15 лица;
21.600 ден. за ангажирање од 16 до 20 лица;
25.000 ден. за ангажирање на над 20 лица.
За невработениот
3 месеци по 5.700 ден. со вклучено осигурување за несреќа при работа или професионално заболување.

ОБУКИ, КОНСУЛТАЦИИ
И МЕНТОРСТВО

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

Работодавачи што имаат потреба за вработување лица дефицитарни на пазарот на трудот;
Невработени лица пријавени во АВРМ што активно бараат работа.
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УСЛОВИ

КАДЕ И КАКО ЌЕ СЕ ОДВИВА ОБУКАТА?
Обуките се одвиваат во просториите на работодавачот согласно програмата што ја
поднесува.

ДАЛИ ИМАМ ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБВРСКИ КОН ОНИЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБУЧАМ И КОН АВРМ?
Да. По завршувањето на обуката, обврска на работодавачите е да вработат најмалку 50% од
вклучените невработени лица во обуката и да не го променат бројот на вкупно вработените
лица на полно работно време во рок од 6 месеци. Кон АВРМ работодавачот е должен да
достави месечни евидентни листи за редовност.

КОЈ НЕМА ПРАВО ДА АПЛИЦИРА?
Работодавачот при аплицирањето е должен да ги има платено сите даноци и придонеси пред објавувањето на јавниот оглас.

ЗА НЕВРАБОТЕНИ
ОСВЕН ШТО ТРЕБА ДА БИДАМ ПРИЈАВЕН/А ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА АВРМ КАКО
НЕВРАБОТЕН/А ИМА ЛИ НЕКОИ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ИЛИ ПРЕДНОСТИ?

Напомена: Конкретните услови ќе бидат наведени во договорот помеѓу АВРМ, работодавачите и
кандидатите - невработени. Затоа внимателно читајте ги договорите што ќе ги потпишете.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
За работодавачи
Регистрирани сте како правно лице,
Ги имате подмирено сите даноци и придонеси,
Подготвивте и поднесовте програма за обука,
Поднесовте барање до центрите за вработување на АВРМ.
За невработени
Пријавени сте во АВРМ како невработено лице и сте активен барател на работа,
Поднесовте пријава во работниот клуб на центрите за вработување на АВРМ.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
За работодавачи
Барање
Програма за обука

За невработени
Пријава

Напомена: Прецизни информации
за дополнителна документација ќе
добиете во центрите за вработување на АВРМ.

С У БВЕНЦИИ

Приоритет имаат лицата со основно и со гимназиско образование.

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ЗА РАБОТОДАВАЧИ

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не се наведени ограничувања.

www.avrm.gov.mk
Контакт-центар на Агенцијата за вработување на РМ, тел: 02/3138-434 во
центрите за вработување на АВРМ
(види на стр. 27)

ОБУКИ, КОНСУЛТАЦИИ
И МЕНТОРСТВО

КОНТАКТ

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Рок на аплицирање :
Откако ќе се објави јавниот оглас е отворен до крајот на годината.
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КОФИНАНСИРАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ
ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ

ПРИРАЧНИК
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ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА: СОПСТВЕНИК НА МСП
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА*
* Во секторите: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија

Надлежна институција: Министерство за економија
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Кофинансирање на специјализирани обуки на претпријатија во одредени индустрии.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Специјализирана обука од реномирани професори и експерти.
Покривање на 60% од трошокот за учество на обуката.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Претпријатија во следните индустриски сектори:
- Текстилна индустрија,
- Автомобилска индустрија,
- Металопреработувачка индустрија,
- Прехранбена индустрија.
Погодно е и за новоформирани претпријатија.

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА: ОБУКИ, КОНСУЛТАЦИИ И МЕНТОРСТВО

УСЛОВИ

А ОТК
ДАЛИ ТРЕБА ДА ГИ ВРАТАМ СРЕДСТВАТ

АКО ЌЕ МИ СЕ ДОДЕЛАТ?

Не, поддршката е неповратна.

ЗА ШТО НЕ СМЕАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА?

ПРИРАЧНИК

Може да добиете специјализирана обука на следните теми:
за текстилната индустрија:
- Студија на времето во конфекциското производство,
- Моделирање кроеви за женска облека (напредно ниво).
за автомобилската индустрија:
- Мисија на техничките прегледи согласно новата легислатива во Република Македонија, основни компетенции и вештини, со посебен осврт на периодичните прегледи
на возилата со вграден уред за погон со гас,
- Модерни мехатронски системи кај моторните возила – компоненти, функционалност
и дијагностика.
за металопреработувачката индустрија:
- Следење, анализа и унапредувањето на продуктивноста во претпријатието,
- Иновациски менаџмент – предуслов за раст и развој на компанијата.
за прехранбената индустрија:
- Обука за начин на чување суровини,
- Обука за хигиена.

ОБУКИ, КОНСУЛТАЦИИ
И МЕНТОРСТВО

КАКОВ ТИП НА ОБУКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Средствата може да се користат исклучиво за покривање на трошокот за учество на
обуката. На пример, ако обуката чини 8.300 денари, вашата компанија ќе плати само
3.300 денари.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Условите за аплицирање се дефинираат согласно повиците кои ќе бидат објавени од страна на Министерството за економија. За детали обратете се на долунаведените контакти.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Деталите се утврдуваат согласно повиците. За повеќе информации обратете се на
тел.: (2) 3093 494 или на www.economy.gov.mk

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Потребната документација ќе биде опишана во повикот. За повеќе информации
обратете се на тел.: (2) 3093 494 или на www.economy.gov.mk

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.

КОНТАКТ

Министерство за економија
Тел: +389 2 3093 494
www.economy.gov.mk
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КРЕДИТИ

ТИП НА ПОДДРШКА:

КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

ПРОЕКТ КРЕДИТИРАЊЕ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

За проширување и развивање мали бизниси.
Вработување невработени лица.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Кредит од 3.000 евра за секое новоотворено работно место,
Максимален износ од 9.000 евра за вработување на 3 невработени лица,
Средствата можат да се користат за набавка на опрема и алати за нововработените лица.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

Микро и мали претпријатија што:
Се регистрирани најмалку 1 година,
Се со најмалку 1 вработен пријавен минимум 3 месеци пред објавувањето на јавниот оглас,
Не го намалиле бројот на вработените во последните 6 месеци.
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УСЛОВИ

Потребно е да се вработи невработено лице на полно работно време со обврска за работодавачот да го задржи на работа најмалку 36 месеци.

ШТО ДОКОЛКУ ОД НЕКОЈА ПРИЧИНА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС?
Доколку дојде до прекин на работниот однос по кој било основ, работодавачот е должен на истото место да вработи друго невработено лице со полно работно време од
евиденцијата на АВРМ.

НА ИСТОТО МЕСТО?
ШТО ДОКОЛКУ НЕ ВРАБОТАМ ДРУГО ЛИЦЕ

Во тој случај ќе треба предвремено да се врати кредитот во целост.

КАКВИ СЕ ГЕНЕРАЛНИТЕ УСЛОВИ НА КРЕДИТОТ?
Рок на враќање на средствата е 2 години,
Грејс период од 1 година,
Каматна стапка од 1% на годишно ниво,
Гаранција за поврат на средствата со хипотека во однос 1:1 со одобрениот кредит
или сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за која правата и обврските се уредени со менична изјава во форма на нотарски акт и со извршна клаузула или рачен залог во однос 1:2 во износ на одобрениот кредит или банкарска
гаранција.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Регистрирани сте како мало или микро претпријатие;
Регистрирани сте најмалку 1 година пред објавата на јавниот оглас на АВРМ;
Имате 1 вработен кој работи најмалку 3 месеци пред објавувањето на јавниот оглас;
Не сте го намалиле бројот на вработените во последните 6 месеци;
Фирмата не е во стечајна постапка или ликвидација;
Ги имате подмирено сите даноци и придонеси;
Во минатата година имате остварено добивка;
Документите се доставени на време и се комплетни.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Јавен повик за аплицирање.
Повикот се објавува од АВРМ www.avrm.gov.mk
АВРМ објавува список на фирми кои што ги
исполнуваат условите.

Напомена: Условите за
аплицирање се наведени
во јавниот повик.
Следете ги и внимателно
читајте ги повиците.

С У БВЕНЦИИ

Авалист – жирант, лице кое гарантира со свои средства дека ќе го вратите кредитот.

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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НА ВРАБОТУВАЊЕ НА НОВИТЕ ЛИЦА?
ДАЛИ Е ОПРЕДЕЛЕН ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не се наведени ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Редовно следете ги огласите на АВРМ на интернет-страницата.

КОНТАКТ
www.avrm.gov.mk
Контакт-центар на Агенцијата за вработување на РМ, тел.: 02/3138-434 и центрите за
вработување на АВРМ (види на стр. 27)

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Апликација од работодавачот.
Пропратна документација за работодавачот.

Напомена: Информација за
документите ќе добиете во
центрите за вработување
на АВРМ. Внимателно
прочитајте го јавниот оглас.

КРЕДИТИ

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
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ПРОЕКТ КРЕДИТИРАЊЕ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И
МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НОВИ РАБОТНИ
МЕСТА ЗА МЛАДИ ЛИЦА ДО 29-ГОДИШНА ВОЗРАСТ

ПРИРАЧНИК
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КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

1 и 3*

* 1. Невработен/а – пријавен/а во Агенција за вработување / 3. Сопственик на МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Развивање на малите бизниси и вработување млади.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Кредит од 4.000 евра за едно новоотворено работно место за лице до 29 години.
Најмногу 12.000 евра за вработување тројца.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?
Важна напомена:
Морате да бидете пријавени како невработени
во АВРМ најмалку 1 ден
пред објавувањето на
јавниот оглас.

За правни лица
Регистрирано микро или мало претпријатие;
Најмалку 1 вработен минимум три месеци пред објавувањето
на огласот;
Бројот на вработените не се намалил во последните 6 месеци.
За млади
До 29 години;
Лице што не било во работен однос најмалку 3 месеци пред
објавувањето на јавниот оглас;
Невработено лице пријавено во АВРМ.

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

ВРАБОТАМ МЛАДОТО ЛИЦЕ ДО 29 НА КОЛКУ ВРЕМЕ СУМ ОБВРЗАН ДА ГО
ГОДИШНА ВОЗРАСТ?

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Потребно е лицето да биде вработено на полно работно време и да го задржите на работа
најмалку 36 месеци од денот на засновање на работниот однос.

ШТО ДОКОЛКУ КАКО РАБОТОДАВАЧ СУМ НЕЗАДОВОЛЕН И САКАМ ДА ГО
ПРЕКИНАМ РАБОТНИОТ ОДНОС ПРЕД ПРЕДВИДЕНИТЕ 36 МЕСЕЦИ?

КРЕДИТИ

УСЛОВИ

ЗА РАБОТОДАВАЧИ

Доколку дојде до прекин на работниот однос од која било причина, работодавачот е
должен на истото место да вработи друго невработено лице од евиденцијата на АВРМ.
Во спротивно треба предвремено да го исплати кредитот.

ДАЛИ АВРМ ЌЕ МИ ПОМОГНЕ ДА ВРАБОТАМ ЛИЦЕ СООДВЕТНО НА МОИТЕ ПОТРЕБИ?
Да. Доколку младите лица пријавени по јавниот оглас не ги задоволуваат вашите потреби,
АВРМ, т.е. локалниот центар за вработување ќе препорача друго соодветно лице од евиденцијата на АВРМ.

ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА ГИ ВРАТАМ?
Да. Кредитот треба да се врати во рок од 2 години со камата од 1% годишно.

КРЕДИТОТ?
КОГА ТРЕБА ДА ПОЧНАМ ДА ГО ОТПЛАЌАМ
Имате грејс период до 1 година, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 1
година.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот во однос 1:1 со одобрениот
кредит;
сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист
за кој правата и обврските се уредени со менична изјава
во форма на нотарски акт и со извршна клаузула или рачен залог во однос 1:2 во износ на одобрениот кредит;
Други вообичаени форми на обезбедување.

Напомена: Возможно
е банката што ќе биде
одговорна за кредитот
да постави дополнителни
услови (пр. два жиранти)
и да побара да се
разгледа целокупната
финансиска состојба на
семејството на носителот
на кредитот.

Авалист – жирант, лице кое гарантира со свои средства дека ќе
го вратите кредитот.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Висината на каматите, и ратите за отплата ги дефинира банката во која ќе аплицирате.
Напомена: Вообичаено вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката
да е учесник во оваа програма (види во контакти). Важно е да проверите какви услови нуди секоја
од банките и да ја одберете онаа која вам ви одговара.
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Направете си проверка!
За работодавачи
Регистрирани сте како мало или микро претпријатие,
Регистрирани сте најмалку 1 година пред објавата на јавниот оглас на АВРМ,
Имате 1 вработен кој работи најмалку 3 месеци пред објавувањето на јавниот оглас,
Не сте го намалиле бројот на вработените во последните 6 месеци,
Фирмата не е во стечајна постапка или ликвидација,
Ги имате подмирено сите даноци и придонеси,
Во минатата година имате остварено добивка,
Пријавата и документите се доставени на време и се комплетни.
За млади невработени
Имате 29 години или помалку,
Регистрирани сте како невработен во АВРМ најмалку 1 ден пред објавата на јавниот
оглас,
Три месеци пред објавувањето на јавниот оглас не сте биле во работен однос,
Поднесовте пријава на време до локалниот центар за вработување на АВРМ.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Пријава,
Пропратна докумeнтација.

Банката во која ќе одлучите да
аплицирате ќе ви посочи какви
документи ви се потребни. Кај
некои од банките овие податоци
се достапни и на нивните веб страници.

Напомена: Информација за документите ќе добиете во центрите за вработување на АВРМ.
Внимателно прочитајте го јавниот оглас.

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не се наведени ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки на апликантите:
Потребно е да ги исполнувате барањата на јавниот оглас,
Препорака: Внимателно прочитајте.

КОНТАКТ
www.avrm.gov.mk
Контакт-центар на Агенцијата за вработување на РМ, тел.: 02/3138-434 во
центрите за вработување на АВРМ
(види на стр. 27)

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ПРОЕКТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ
КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА ЗА ОСНОВАЊЕ БИЗНИС

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

1*

* 1. Невработен/а – пријавен/а во Агенција за вработување

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ*
* Приоритетни: Земјоделство, трговија, преработувачка индустрија, градежништво

Надлежна институција: Агенција за вработување на РМ
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

ТИП НА ПОДДРШКА:

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Поволен кредит за невработените со бизнис идеја за самовработување и отворање нови работни места.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
За дејности од помал обем за секое ново отворено работно место по 3.000 евра.
Максимум: 9.000 евра за вкупно најмногу 3 работни места.
За дејности од поголем обем по 5.000 евра за кредитобарателот, а за секое ново
отворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со
најмногу 5 работни места. Максимум: 17.000 евра.
До 1.000 евра во форма на кредит се одобруваат за лица кои се невработени по
основ на технолошки вишок, стечај или ликвидација што имаат користено паричен надоместок најмалку 6 месеци и се невработени повеќе од 3 години.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
МЕРКАТА?

Сите пријавени
невработени лица без
оглед на времетраењето
на невработеноста.

Важна напомена: Морате
да бидете пријавени како
невработени во АВРМ најмалку
1 ден пред објавувањето на
јавниот оглас.
91

Да. За кредит до 9.000 евра средствата треба да се вратат во рок од 3 години со камата од
1% годишно. За кредит над 9.000 евра средствата треба да се вратат во рок од 5 години со
камата од 1% годишно.

КОГА ТРЕБА ДА ПОЧНАМ ДА ГО ОТПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Имате грејс-период до 1 година, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по
1 година.

О?
ДАЛИ ТРЕБА ДА ИМАМ СОПСТВЕНО УЧЕСТВ
Да. Потребно е сопствено учество од најмалку 25% од износот на кредитот (во вид на
опрема, предмети и/или пари).

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот во однос 1:1 со одобрениот кредит,
Сопствена меница гарантирана од најмалку еден авалист/жирант. Жирантот законски се
обврзува со потпишување на менична изјава. Гаранцијата ја обезбедува или со извршна
клаузула (доколку не го вратите кредитот, на жирантот веднаш ќе му бидат повлечени
средства или запленет имот) или со рачен залог (движен имот) во однос 1:2 од одобрениот кредит (два пати поголема од вредноста на кредитот кој ќе го земете),
Други вообичаени форми на обезбедување.
Авалист – жирант, лице кое гарантира со свои средства дека ќе го вратите кредитот.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Ратите за отплата ги дефинира банката во која ќе аплицирате.

Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е учесник
во оваа програма (оваа информација ќе ја добиете од АВРМ или од МБПР). Важно е да проверите
какви услови нуди секоја од банките и да ја одберете онаа која вам ви одговара.

КАДЕ ДА НАЈДАМ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОДГОТОВКА?
На интернет-страницата на АВРМ е достапен урнек за бизнис-план и упатства развиени од
Агенцијата за поддршка на претприемништво.
Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е учесник
во оваа програма (оваа информација ќе ја добиете од АВРМ или од МБПР). Важно е да проверите
какви услови нуди секоја од банките и да ја одберете онаа која вам ви одговара.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА ГИ

Повеке информации
може да најдете во 30-те
Центри за вработување
на АВРМ низ Македонија
каде што аплицирате.
Поднесувате и бизнисплан.

Управен одбор составен
од преставници на повеќе
институции одлучува дали ќе
ви биде одобрен кредитот.

АВРМ на интернет страницата
објавува список на одобрени и
на одбиени лица.

МБПР ве поврзува со некоја од банките вклучени
во програмата.

Во банката го разгледуваат
вашето кредитно барање и
го изготвуваат договорот за
кредитирање.

Договорот за кредит ќе ги
содржи сите детали. Добро
прочитајте го.

Ви ги префрлаат
средствата.

Го отплаќате кредитот.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Мини бизнис-план (анекс 2);
Образец Б1 за до три вработувања (анекс 3);
Образец Б2 за до пет вработувања (анекс 4);
Пропратна докумeнтација‘

КРЕДИТИ

АПЛИЦИРАЊЕ
за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

Се објавува јавен повик од
АВРМ и вообичаено трае околу
2 недели.

Банката во која ќе одлучите да
аплицирате ќе ви посочи какви
документи ви се потребни. Кај
некои од банките овие податоци се
достапни и на нивните веб-страници.

Напомена: Информација за документите ќе добиете во центрите за вработување на АВРМ.
Внимателно прочитајте го јавниот оглас.

ДАЛИ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА КОРИСТАМ И ДРУГИ МЕРКИ?
Не може истовремено да се користи и грант за самовработување. Додека го користите кредитот имате ограничен пристап до мерките за МСП на АВРМ.
Откако ќе се регистрира може да ги користи другите мерки наменети за мали и средни претпријатија од другите институции.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести грешки на апликантите:
Потребно е да се изготви квалитетен бизнис-план.
Препорака: Внимателно проучете ги упатствата на Агенцијата за поддршка
на претприемништвото.

КОНТАКТ
www.avrm.gov.mk
Контакт-центар на Агенцијата за вработување на РМ, тел.: 02/3138-434 во
центрите за вработување на АВРМ (види на стр. 27)
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КРЕДИТ ЗА ПОДДРШКА НА ИЗВОЗОТ

ПРИРАЧНИК
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КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да го олесни извозот од страна на фирмите во РМ.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?

Напомена: Вие сами
одлучувате во која банка ќе
аплицирате. Важно е само
банката да е учесник во оваа
програма (види во контакти).

Кредит до 85% од вредноста на извозот.
Минимум: 15.000 евра.
Максимум: ако аплицирате преку комерцијалните банки-учеснички 2.000.000
евра; ако аплицирате преку МБПР 1.000.000 евра.
Трошоци наменети за:
- Средства за подготовка на производство кое планирате да го извезувате во странство,
- Премостување на периодот додека чекате странскиот купувач да ви плати.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над
51% приватна сопственост;
Претпријатија кои работат најмалку 2 години;
Фирми кои извезуваат во странство;
Предност имаат фирми кои веќе имаат обезбедени договор за извоз
или сакаат да направат осигурување на веќе направениот извоз.

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

Да. Средствата треба да се вратат во рок од 2 години со камата од 6% годишно.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?

ДАЛИ ТРЕБА ДА ПЛАЌАМ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ?
Да. Треба да платите до 1% провизија која ја плаќате само еднаш.

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не можат да се користи за:
Производство и извоз на оружје;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање.

ЈА?
ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИ
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од вредност или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.
Напомена: Кај некои кредитни линии, за помали износи можно е доколку немате имот да ви
одобрат гаранција со жиранти. Распрашајте се во банката во која планирате да аплицирате.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ, одговорните лица од МБПР или комерцијалните банки ќе контактираат со вас за да го доставите.

АПЛИЦИРАЊЕ

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Кредитот може да го исплаќате квартално (на 3 месеци), месечно или пак на периоди
како што ќе ви доаѓа приливот од извозот.

КРЕДИТИ

УСЛОВИ

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговските друштва со приватна сопственост над 51%;
Пожелно е да имате договор за извоз на производи или услуги;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни.
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Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали
ќе ви одобри кредит. Ако сте
аплицирале во банка-учесничка, нивната одлука треба да ја
верификува и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Кредитно барање - ако аплицирате директно во МБПР, користете ги формуларите од
http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk/formulari-za-izvoz.
Пресметка на ефектот од извозот (пресметка на влезни трошоци, период и динамика
на нивно настанување, период на наплата од странскиот купувач).
Тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија. За да го добиете се
поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Копија од склучениот договор за извоз.
Листа на најголеми должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (oдбор, содружници,
извршен директор итн.), големина на фирмата, број на вработени, ваши подружници
во Македонија и странство (ако имате).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање
Имаат проблеми со ликвидноста
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат

КОНТАКТ
МБПР А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115,
224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница:
http://www.mbdp.com.mk
E-mail: info@mbdp.com.mk

ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА

За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
или директно преку МБПР со
сите придружни документи
(види потребни документи).

ТИП НА ПОДДРШКА:

КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ
ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ОД ИКЛ-РЕВОЛВИНГ

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да го поддржи тековното работење на фирмите.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Минимум: 50.000 евра.
Максимум: 400.000 евра.
Трошоци наменети за трајни обртни средства (тековни средства за работа).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?
Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна
сопственост;
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки).
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УСЛОВИ

Да. Средствата треба да се вратат во рок од 3 години со камата од 6% годишно. Притоа,
имате грејс период до 6 месеци, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 6
месеци.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Динамиката зависи од правилата на банката во која ќе одберете да аплицирате (види
во контакти).
Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е учесник
во оваа програма (види во контакти).

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од
вредност или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.

Напомена: Кај некои
кредитни линии, за помали
износи можно е доколку
немате имот да ви одобрат
гаранција со жиранти.
Распрашајте се во банката во
која планирате да аплицирате.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ, одговорните лица од банката ќе контактираат со
вас за да го доставите.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговски друштва со приватна сопственост над 51%;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни‘

С У БВЕНЦИИ

Не. Кредитот не можат да се користи за:
Производство и извоз на оружје;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање.

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали
ќе ви одобри кредит. Нивната
одлука треба да ја верификува
и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КРЕДИТИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и процена на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
За контакти види на стр. 128
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КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ
ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ОД МБПР

ПРИРАЧНИК
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КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да го поддржи тековното работење на фирмите.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Минимум: 30.000 евра.
Максимум: 300.000 евра.
Трошоци наменети за набавка на обртни средства (тековни средства за работа).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над
51% приватна сопственост.
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки).

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

Да. Средствата треба да се вратат во рок од 3 години со камата од 6,5% годишно. Притоа, имате грејс-период до 6 месеци, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 6 месеци.

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Кредитот може да го исплаќате на шест месеци, квартално (на 3 месеци), месечно или
пак на периоди според претходно утврден план на исплати.

КРЕДИТИ

УСЛОВИ

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

ДАЛИ СИТЕ ФИРМИ ИМААТ ИСТИ ШАНСИ ДА ГО ДОБИЈАТ КРЕДИТОТ?
Во оваа кредитна линија предност имаат:
Фирми кои во тековната година имаат зголемен обем на работа и извоз споредено со
минатата година;
Фирми кои вложиле во модернизација, заштеда на енергија и заштита на животната
средина (на пр. примениле нова технологија која троши помалку енергија и сл.);
Фирми кои го зголемиле бројот на вработени;
Фирми кои се конкурентни на пазарот. Тоа се фирми кај кои приходите се поголеми од
расходите и имаат тековна ликвидност поголема од 0,8.

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не можат да се користи за:
Производство и извоз на оружје,
Игри на среќа,
Активности кои ў штетат на животната средина,
Клонирање.

ЈА?
ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИ
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот,
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од вредност или осигурување од МБПР,
Други вообичаени форми на обезбедување.
Напомена: Кај некои кредитни линии, за помали износи можно е доколку немате имот да ви
одобрат гаранција со жиранти. Распрашајте се во банката во која планирате да аплицирате.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ, одговорните
лица од МБПР или комерцијалните банки ќе контактираат со вас за да го доставите.

Напомена: Вие самите
одлучувате во која банка ќе
аплицирате. Важно е само
банката да е учесник во оваа
програма (види во контакти).
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Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговските друштва со приватна сопственост над 51%;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали
ќе ви одобри кредит. Нивната
одлука треба да ја верификува
и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Листа на најголеми должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (одбор, содружници, извршен директор итн), големина на фирмата, број на вработени, ваши подружници во
Македонија и странство (ако имате).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115,
224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница:
http://www.mbdp.com.mk
E-mail: info@mbdp.com.mk

ХАЛКБАНК А.Д. -СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д. -СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д. -БИТОЛА

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
УНИ БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
ТТК БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
А.Д. -СКОПЈЕ
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д. -СКОПЈЕ
За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
102

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ТИП НА ПОДДРШКА:

КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ ЗА
ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ОД ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕВРА

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да ги поддржи потребите на фирмите за постојано зголемување на потребите од обртен капитал.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?

Корисна информација:
ЕИБ кредитите во
моментов се сметаат за
најповолни.

Минимум: 5.000 евра.
Максимум: 666.700 евра.
Трошоци наменети за набавка на обртни средства (тековни средства за работа).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?
Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна
сопственост.
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки).
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ВРАТАМ?

Да. Средствата треба да се вратат во рок од 3 години со камата од 5,5% годишно. Притоа, имате грејс период до 6 месеци, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 6 месеци.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Кредитот треба да го исплаќате квартално (на 3 месеци).

ЛНИ
ДАЛИ ТРЕБА ДА ПЛАЌАМ И ДОПОЛНИТЕ

ТРОШОЦИ?

Можно е банката да ви наплати до 1% провизија која ја плаќате само еднаш.

ДАЛИ СЕ ОЧЕКУВА И МОЕ УЧЕСТВО?
Кредитната линија покрива и до 100% од предвидените трошоци.

ДАЛИ СИТЕ ФИРМИ ИМААТ ИСТИ ШАНСИ ДА ГО ДОБИЈАТ КРЕДИТОТ?
Во оваа кредитна линија предност имаат:
Фирми кои во тековната година имаат зголемен обем на работа (најмалку 5%) или извоз (најмалку 5%) споредено со минатата година;
Фирми кои вложиле во модернизација, заштеда на енергија и заштита на животната
средина (на пр. примениле нова технологија која троши помалку енергија и сл.);
Фирми кои го зголемиле бројот на вработени;
Фирми кои се конкурентни на пазарот. Тоа се фирми кај кои приходите се поголеми
од расходите и имаат тековна ликвидност поголема од 0,8 и најмалку 30% приходи од
извоз.

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не можат да се користи за:
Производство и извоз на оружје;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање;
Производство на тутун;
Активности поврзани со експерименти врз живи животни;
Трговија со недвижности;
Проекти со вредност поголема од 25 милиони евра;
Проекти поднесени од големи компании со над 250 вработени.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од вредност или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.
Напомена: Кај некои кредитни линии, за помали износи можно е доколку немате имот да ви
одобрат гаранција со жиранти. Распрашајте се во банката во која планирате да аплицирате.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ГИ
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Овој кредит ве обврзува дека не можете да го намалите бројот на вработени додека го
отплаќате кредитот.

ПРИРАЧНИК

УМЕНТАЦИЈА?

Доколку ви недостасува некој документ, одговорните
лица од МБПР или комерцијалните банки ќе контактираат
со вас за да го доставите.

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОК

Напомена: Вие самите
одлучувате во која банка ќе
аплицирате. Важно е само
банката да е учесник во оваа
програма (види во контакти).

КРЕДИТИ

ШТО АКО НЕ МИ ОДИ БИЗНИСОТ?

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговски друштва со приватна сопственост над 51%;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали
ќе ви одобри кредит. Нивната
одлука треба да ја верификува
и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата во евра.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Листа на најголеми должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (oдбор, содружници, извршен директор итн), големина на фирмата, број на вработени, ваши подружници во
Македонија и странство (ако имате).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
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КОНТАКТ
МБПР А.Д. -СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

ТИП НА ПОДДРШКА:

КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ ОД ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕВРА

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да ги поддржи потребите на фирмите за инвестиции.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?

Корисна информација:
ЕИБ кредитите во
моментов се сметаат за
најповолни

Минимум: 10.000 евра.
Максимум: 3.500.000 евра.
Трошоци наменети за конкретни проекти:
- Материјални средства (недвижности, опрема, обртни средства),
- Нематеријални средства.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со
над 51% приватна сопственост;
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни
сметки).
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ВРАТАМ?

Да. Средствата треба да се вратат во рок до 8 години со камата од 5,5% годишно. Притоа, имате
грејс-период до 24 месеци, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 24 месеци.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Кредитот треба да го исплаќате квартално (на 3 месеци).

ЛНИ
ДАЛИ ТРЕБА ДА ПЛАЌАМ И ДОПОЛНИТЕ

ТРОШОЦИ?

Можно е банката да ви наплати до 1,5% провизија која ја плаќате само еднаш.

ДАЛИ СИТЕ ФИРМИ ИМААТ ИСТИ ШАНСИ ДА ГО ДОБИЈАТ КРЕДИТОТ?
Во оваа кредитна линија предност имаат:
Фирми кои во тековната година имаат зголемен обем на работа (најмалку 5%) или
извоз (најмалку 5%) споредено со минатата година;
Фирми кои вложиле во модернизација, заштеда на енергија и заштита на животната средина (на пр. примениле нова технологија која троши помалку енергија и сл.);
Фирми кои го зголемиле бројот на вработени;
Фирми кои се конкурентни на пазарот. Тоа се фирми кај кои приходите се поголеми
од расходите и имаат тековна ликвидност поголема од 0,8 и најмалку 30% приходи
од извоз.

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не може да се користи за:
Производство и извоз на оружје;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање;
Производство на тутун;
Активности поврзани со експерименти врз живи животни;
Трговија со недвижности;
Проекти со вредност поголема од 25 милиони евра;
Проекти поднесени од големи компании со над 250 вработени.

ЗА КАКВИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА МОЖАМ ДА ГО КОРИСТАМ КРЕДИТОТ?
Може да го користите за какви било трошоци поврзани со истражување и развој на проектот
вклучително и платите на вработените, развој и финансирање во фаза на конструкција и сл.

ДАЛИ КРЕДИТОТ МОЖАМ ДА ГО КОРИСТАМ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА?
Да, но не повеќе од 30% од вредноста на кредитот.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од
вредност или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.

Корисна информација:
ЕИБ кредитите во
моментов се сметаат за
најповолни.

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ГИ
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Овој кредит ве обврзува дека не можете да го намалите бројот на вработени додека го отплаќате кредитот.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?

ПРИРАЧНИК

Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е
учесник во оваа програма (види во контакти).

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од МБПР или комерцијалните банки ќе контактираат со вас за да го доставите.

КРЕДИТИ

ШТО АКО НЕ МИ ОДИ БИЗНИСОТ?

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговски друштва со приватна сопственост над 51%,
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување,
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали
ќе ви одобри кредит. Нивната
одлука треба да ја верификува
и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата во евра.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Листа на најголеми должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (одбор, содружници,
извршен директор итн), големина на фирмата, број на вработени, ваши подружници
во Македонија и странство (ако имате).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).
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ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?

ПРИРАЧНИК
110

ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Да. Не постојат ограничувања.

ТИП НА ПОДДРШКА:

КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ОД ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕВРА

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да ги поддржи потребите на фирмите за инвестиции во одредени области.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Износ на кредитот до 6.000.000 евра
Трошоци наменети за конкретни проекти во областите:
- Економија базирана на знаење,
- Енергетика,
Корисна информација:
- Екологија,
ЕИБ кредитите во
- Индустрија,
моментов се сметаат за
најповолни.
- Туризам,
- Здравство,
- Образование,
- Услуги.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената (освен оние наведени подолу)

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над
51% приватна сопственост;
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки);
Претпријатија кои се во една од приоритетните области.
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ВРАТАМ?

Да. Средствата треба да се вратат во рок до 8 години со камата од 5,5% годишно. Притоа, имате
грејс-период до 24 месеци, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 24 месеци.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Кредитот треба да го исплаќате квартално (на 3 месеци).

ДАЛИ СЕ ОЧЕКУВА И МОЕ УЧЕСТВО?
Да. Кредитната линија покрива до 50% од предвидените трошоци.

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не може да се користи за:
Производство и дистрибуција на борбени средства и муниција, оружје и воена опрема;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање;
Производство и дистрибуција на производи од тутун;
Активности поврзани со експерименти врз живи животни;
Трговија со недвижности;
Изградба на станови, освен социјални, во врска со урбано реновирање и регенерација;
Ладилници, други складишта, објекти за обработка и пакување во исклучените сектори, освен оние за директно понатамошно обработување;
Мелење жито, производство на крупно брашно;
Производство на скроб од која било суровина како и инвестиции во производи добиени од
овие процеси;
Обработка на лен и коноп;
Рангирање и пакување јајца од кокошка;
Специјализирани пазари за свињи;
Обработка на рибни производи кои не се за човечка употреба или елиминирање отпад;
Проекти со вредност поголема од 25 милиони евра.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од вредност
или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.

Напомена: Кај некои
кредитни линии, за
помали износи можно е
доколку немате имот да
ви одобрат гаранција со
жиранти. Распрашајте
се во банката во која
планирате да аплицирате.

ШТО АКО НЕ МИ ОДИ БИЗНИСОТ?
Овој кредит ве обврзува дека не можете да го намалите бројот на вработени додека го отплаќате кредитот.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од МБПР или комерцијалните
банки ќе контактираат со вас за да го доставите.

Напомена: Вие самите одлучувате во која
банка ќе аплицирате. Важно е само банката да
е учесник во оваа програма (види во контакти).

С У БВЕНЦИИ

УСЛОВИ
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ГИ
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговски друштва со приватна сопственост над 51%;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали ќе
ви одобри кредит. Нивната одлука
треба да ја верификува и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата во евра.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КРЕДИТИ

АПЛИЦИРАЊЕ
за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Листа на најголеми должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (одбор, содружници,
извршен директор итн), големина на фирмата, број на вработени, ваши подружници
во Македонија и странство (ако имате).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115,
224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница:
http://www.mbdp.com.mk
E-mail: info@mbdp.com.mk

ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
За контакти види на стр. 128
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КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД ИКЛ-РЕВОЛВИНГ

ПРИРАЧНИК
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КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да поддржи финансирање на инвестициски зафати на
фирмите.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Минимум: 50.000 евра.
Максимум: 400.000 евра.
Трошоци наменети за финансирање на:
- Градежништво,
- Опрема,
- Обртни средства (тековни средства за работа).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над
51% приватна сопственост;
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки).

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

Да. Средствата треба да се вратат во рок од 6 години со камата од 6% годишно. Притоа, имате
грејс-период до 12 месеци, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 12 месеци.

ПРИРАЧНИК

Динамиката зависи од правилата на банката во која ќе одберете да аплицирате (види
во контакти).
Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е
учесник во оваа програма (види во контакти).

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не може да се користи за:
Производство и извоз на оружје;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?
Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии
од вредност или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.

Напомена: Кај некои
кредитни линии, за помали
износи можно е доколку
немате имот да ви одобрат
гаранција со жиранти.
Распрашајте се во банката во
која планирате да аплицирате.

УМЕНТАЦИЈА?
ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОК
Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од банката ќе контактираат со вас
за да го доставите.

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?

КРЕДИТИ

УСЛОВИ

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговските друштва со приватна сопственост над 51%.
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување.
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали ќе
ви одобри кредит. Нивната одлука
треба да ја верификува и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата во евра.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.
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Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страницата: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

ТИП НА ПОДДРШКА:

КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД МБПР

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да ги поддржи потребите од тековни инвестиции на
фирмите.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Минимум: 10.000 евра.
Максимум: 500.000 евра.
Трошоци наменети за набавка на:
- Основни средства (максимум 50%),
- Обртни средства (тековни средства за работа, максимум 50%).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите претпријатија регистрирани како трговски друштва со над
51% приватна сопственост;
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки).
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УСЛОВИ

Да. Средствата треба да се вратат во рок од 11 години со камата од 6,5% годишно. Притоа, имате грејс-период до 1 година, односно кредитот може да почнете да го отплаќате по 1 година.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Кредитот може да го исплаќате на шест месеци, квартално (на 3 месеци), месечно или
пак на периоди според претходно утврден план на исплати.

ДАЛИ СЕ ОЧЕКУВА И МОЕ УЧЕСТВО?
Да. Кредитната линија покрива до 50% од предвидените трошоци.

ДАЛИ СИТЕ ДЕЈНОСТИ СЕ ПОГОДНИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ?
Не. Кредитот не може да се користи за:
Производство и извоз на оружје;
Игри на среќа;
Активности кои ў штетат на животната средина;
Клонирање.

Да. Потребно е да дадете некоја од следните гаранции:
Хипотека на недвижен имот;
Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од вредност
или осигурување од МБПР;
Други вообичаени форми на обезбедување.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од комерцијалните банки ќе
контактираат со вас за да го доставите.

Напомена: Вие самите одлучувате во која
банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е
учесник во оваа програма (види во контакти).

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Претпријатие регистрирано според Законот за трговските друштва со приватна сопственост над 51%;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали ќе
ви одобри кредит. Нивната одлука
треба да ја верификува и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

С У БВЕНЦИИ

Напомена: Кај некои
кредитни линии, за
помали износи можно е
доколку немате имот да
ви одобрат гаранција со
жиранти. Распрашајте
се во банката во која
планирате да аплицирате.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДАДАМ НЕКАКВА ГАРАНЦИЈА?

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК
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ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Бизнис-план/инвестициска програма.
Листа на најголеми должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (одбор, содружници,
извршен директор итн), големина на фирмата, број на вработени, ваши подружници
во Македонија и странство (ако имате).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

КРЕДИТИ

АПЛИЦИРАЊЕ
за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА

За контакти види на стр. 128
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КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - КРЕДИТ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ ОД ПОСЕБЕН КРЕДИТЕН ФОНД СО ГАРАНТНА ШЕМА

ПРИРАЧНИК
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КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ
КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да ги поддржи потребите на фирмите од обезбедување
при пристапот до кредити.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Минимум: 10.000 eвра.
Максимум: 300.000 eвра.
МБПР гарантира 42% од износот на кредитот со што служи како обезбедување и го
олеснува пристапот до други кредити.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Сите МСП регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост (под 250 вработени, годишни приходи помали од 19
мил. евра и вкупни средства под 11 мил. евра);
Претпријатија кои работат 2 години (поднесувале завршни сметки).

С У БВЕНЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ТИП НА ПОДДРШКА:

Да. Средствата треба да се вратат во рок до 8 години со камата до 8% годишно. Притоа, имате
грејс-период и тоа: до 6 месеци ако кредитот е до 3 години и до 12 месеци за кредит до 8 години. Тоа значи дека кредитот може да почнете да го отплаќате по овој рок.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?

ПРИРАЧНИК

УМЕНТАЦИЈА?
ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОК
Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од комерцијалните банки ќе контактираат со вас за да го доставите.
Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е
учесник во оваа програма (види во контакти).

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Кредитот ќе го исплаќате во зависност од условите на банката во која ќе аплицирате.

КРЕДИТИ

УСЛОВИ

ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Мало или средно претпријатие регистрирано според Законот за трговски друштва со
приватна сопственост над 51%;
Може да обезбедите потребна гаранција/обезбедување;
Документите се комплетни.
Поднесувате барање за кредит
во една од банките-учеснички
(види потребни документи).

Банката го анализира
барањето.

Банката ја носи одлуката дали ќе
ви одобри кредит. Нивната одлука
треба да ја верификува и МБПР.

Потпишувате договор за кредит.

Ви се исплатуваат
средствата.

Го враќате кредитот согласно
предвидената динамика.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Направете си проверка!
Барање за кредит - формуларот го креира самата банка.
Тековна состојба од Централниот регистар на Р. Македонија. За да го добиете се поднесува барање до ЦРМ http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(анекс 6) кое чини околу 250 денари. Документот се добива за 1 ден.
Копија од доказ за сопственост и проценка на понуденото обезбедување/гаранција.
Годишни сметки минимум за последните 2 години.
Инвестициска програма.
Податоци за учесник во платен промет - документот се добива од Централниот регистар на РМ.
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ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk
E-mail: info@mbdp.com.mk
ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.-БИТОЛА

ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ТТК БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ

За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ
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Листа на најголемите должници и доверители на вашата фирма (оние кои вам ви
должат како и оние на кои вашата фирма им должи).
Листа на членовите на органите на управување и менаџмент (одбор, содружници,
извршен директор итн.).
Други документи во зависност од тоа во која банка ќе аплицирате (нив ги утврдува
самата банка).

МИКРО - КРЕДИТИ
КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

3 и 5*

* 3. Сопственик на МСП / 5. Занаетчија

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

ТИП НА ПОДДРШКА:

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да ги поддржи иницијативите на микро и малите бизниси.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
Микро - кредит до 15.000 евра:
- Ако имате најмногу до 20 вработени.
Мал кредит до 50.000 евра:
- Ако имате најмногу до 100 вработени.
Трошоци за финансирање на:
- набавка на опрема,
- градежни работи,
- земјиште,
- обртни средства.

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Мали фирми регистрирани како трговски друштва со над 51%
приватна сопственост како што се:
- Приватни трговци,
- Микро и мали претпријатија,
- Тезги на пазар,
- Индивидуални претприемачи,
- Други мали стопанственици.
- Занаетчиски дуќани,
Погодно е и за новоформирани бизниси.
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УСЛОВИ

Да. Средствата треба да се вратат и тоа: за микро кредитот рокот на отплата е 24 месеци додека
за малите кредити рокот на отплата е 48 месеци.

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Висината на каматите и ратите за отплата ги дефинира банката во која ќе аплицирате.
Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е учесник во
оваа програма (види во контакти). Важно е да проверите какви услови нуди секоја од банките и да ја
одберете онаа која вам ви одговара.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ДОСТАВАМ ГАРАНЦИЈА?
Ова исто така зависи од условите на банката и како тие ќе ја оценат вашата кредитоспособност.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од комерцијалните банки ќе контактираат со вас за да го доставите.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Микро или мало претпријатие регистрирано според Законот за трговските друштва
со приватна сопственост над 51%;
Документите се комплетни.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Банката во која ќе одлучите да аплицирате ќе ви посочи какви документи ви се потребни.
Кај некои од банките овие податоци се достапни и на нивните веб страници.

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?
Да. Не постојат ограничувања.
ВАЖНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Најчести потешкотии на апликантите:
Имаат имот во внатрешноста на РМ, па не можат да го искористат за соодветно кредитирање.
Имаат проблеми со ликвидноста.
Ќе го почнат бизнисот и потоа не знаат како да продолжат.

КОНТАКТ
МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk
E-mail: info@mbdp.com.mk

ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ,
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д.-СКОПЈЕ,
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ,
ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ,
ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
За контакти види на стр. 128

С У БВЕНЦИИ

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото
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ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

ПОДДРШКА ВО ОБЛАСТА ЕНЕРГЕТИКА
КРЕДИТ

ТИП НА МЕРКА: ПОДДРШКА НА ПОСТОЕЧКИ БИЗНИСИ ВО ПРВИТЕ
ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

ПРИРАЧНИК

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА:

СОПСТВЕНИК НА МСП

СТОПАНСКИ СЕКТОРИ: СИТЕ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

Надлежна институција: Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОМУ Е НАМЕНЕТА: СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

КРЕДИТИ

ТИП НА ПОДДРШКА:

ЗА ШТО СЛУЖИ?
(ЦЕЛ НА МЕРКАТА)

Да поддржи проекти за искористување на обновливи
извори на енергија, енергетска ефикасност и заштита
за животната средина.

КАКВА ПОДДРШКА МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ?
За проекти за енергетска ефикасност:
- Во висина до 500.000 УСД (американски долари).
За проекти за обновливи извори на енергија (сонце, ветер, вода, биогас и др.):
- Во висина до 4.000.000 УСД (американски долари).

ВО КОЈ СЛУЧАЈ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ КОРИСТИ? КАКВИ ПОТРЕБИ ЗАДОВОЛУВА?
Набавка на опрема
Уредување деловен простор
Покривање режиски трошоци
Регистрирање фирма
Вработување нови лица
Подмирување плати за вработените
Инвестиција во нови технологии, развој и маркетинг
Обука на кадарот
Консултантска поддршка
Друго
Нема ограничувања во намената

ЗА КОГО Е
НАМЕНЕТА?

Мали и средни претпријатија регистрирани како трговски друштва
со над 51% приватна сопственост;
Погодно е и за новоформирани бизниси.
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УСЛОВИ

Да. Средствата треба да се вратат и тоа:
- за енергетска ефикасност рокот на отплата е 6 години,
- за обновливи извори рокот на отплата е 5-10 години со грејс период до 3 години
(кредитот ќе почнете да го отплаќате по грејс периодот).

КАКО ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌАМ КРЕДИТОТ?
Каматната стапка е променлива. Ратите за отплата ги дефинира банката во која ќе аплицирате.
Напомена: Вие самите одлучувате во која банка ќе аплицирате. Важно е само банката да е учесник во
оваа програма (види во контакти). Важно е да проверите какви услови нуди секоја од банките и да ја
одберете онаа која вам ви одговара.

ДАЛИ ТРЕБА ДА ВЛОЖАМ И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА?
Да. Вашата фирма ќе учествува со 10% од финансирањето на проектот. МБПР ќе учествува со
60%, а банката-учесник со 30%. Така на пример, ако проектот чини 500.000 УСД, вашата фирма
треба да вложи средства во висина од 50.000 УСД.

Со кредитот за обновливи извори можат да се финансираат:
- мали (мини) постројки на водена енергија (со капацитет помал од 10 MW);
- производство на струја и топлина од биомаса;
- проекти за греење кои се базираат на вишок на индустриска топлина или обновливи
топлински извори;
- проекти за енергија добиена од сонце и ветер.

ШТО АКО ПОДНЕСАМ НЕПОТПОЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА?
Доколку ви недостасува некој документ одговорните лица од комерцијалните банки ќе контактираат со вас за да го доставите.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Направете си проверка!
Мало или средно претпријатие регистрирано според Законот за трговските друштва
со приватна сопственост над 51%;
Нов проект за енергетска ефикасност или за искористување на обновливи извори на
енергија;
Документите се комплетни.

КОИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЕБААТ?
Банката во која ќе одлучите да аплицирате ќе ви посочи какви документи ви се потребни.
Кај некои од банките овие податоци се достапни и на нивните веб страници.
Во случај на проект за енергетска ефикаснот при аплицирањето ќе треба да доставите
докази дека технологијата која ќе ја примените ќе донесе заштеда во енергија. Банката ќе
ви посочи каков доказ ў е потребен.

С У БВЕНЦИИ

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРААТ КАКВИ БИЛО ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ?

АПЛИЦИРАЊЕ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото
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ГИ ВРАТАМ?
ДАЛИ ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ТРЕБА ДА

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СО ДРУГИ МЕРКИ?

МБПР А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: локали: 115, 224, 123
Централа: 02/3115-844
Интернет-страница: http://www.mbdp.com.mk
E-mail: info@mbdp.com.mk

ХАЛКБАНК А.Д.-СКОПЈЕ,
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ,
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ,
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ,
УНИ БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
(за контакти види на стр. 128)

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОНТАКТ

КРЕДИТИ

Да. Не постојат ограничувања.
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ХАЛКБАНК А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3240-830
Централа: 02/3240-800
Интернет-страница: http://www.halkbank.mk
E-mail: halkbank@halkbank.mk

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3295-524
Централа: 02/3295-295
Интернет-страница: http://www.stb.com.mk
E-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3200-528
Централа: 02/3200-500
Интернет-страница:
http://www.sparkasse.com.mk
E-mail: contact@sparkasse.com.mk

УНИ БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3286-025
Централа: 02/3286-100, 02/3111-111
Интернет-страница:
http://www.unibank.com.mk
E-mail: info@unibank.com.mk

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3168-504
Централа: 02/3168-168
Интернет-страница: http://www.kb.com.mk
E-mail: contact@kb.com.mk

ТТК БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3236-456, 02/3236-459
Централа: 02/3236-400
Интернет-страница: http://www.ttk.com.mk
E-mail: ttk@ttk.com.mk

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/5100-638
Централа: 02/5100-610
Интернет-страница: http://www.nlbtb.com.mk
E-mail: tbanka1@tb.com.mk

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.-СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3249-360
Централа: 02/3249-302
Интернет-страница: http://www.ccbank.mk
E-mail: info@ccbank.mk

ОХРИДСКА БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3167-618
Централа: 02/3167-600
Интернет-страница: http://www.ob.com.mk
E-mail: obinfo@ob.com.mk

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3249-420
Централа: 02/3228-444
Интернет-страница: http://www.eurostandard.com.mk
E-mail: info@eurostandard.com.mk

ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ
Кредитирање: 02/3219-927
Централа: 02/3219-900
Интернет-страница:
http://www.procreditbank.com.mk
E-mail: info@procreditbank.com.mk

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
Кредитирање: 02/2401-050
Централа: 02/2401-051
Интернет-страница:
http://www.moznosti.com.mk
E-mail: contact@moznosti.com.mk

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. - БИТОЛА
Кредитирање: 047/207-522
Централа: 047/207-500
Интернет-страница: http://www.stbbt.com.mk
E-mail: contact@stbbt.com.mk

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАНКИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ АПЛИЦИРА
И ДА СЕ ДОБИЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА КРЕДИТИТЕ ОД МБПР

АНЕКСИ

ПРЕГЛЕД НА АНЕКСИ

ПРИРАЧНИК
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Анекс 2. Мини бизнис-план за учество во Проектот за самовработување со
кредитирање
Анекс 3. Образец Б/1. Барање за доделување на кредит по проект за самовработување со кредитирање (за 3 вработувања)
Анекс 4. Образец Б/2. Барање за доделување кредит по проект за самовработување со кредитирање (за 5 вработувања)
Анекс 5. Образец „Барање – ЖП 2014“
Анекс 6. Барање за тековна состојба од Централниот регистар на РМ
Анекс 7. Барање за информација за економско-финансиската состојба за изминатата година
Анекс 8. Прилог – АЗ/2014
Анекс 9. Образец „Барање – АЗ/2014“
Анекс 10. Образец „Барање – ЗПУ/2014“
Анекс 11. Образец „Барање ИСО/2014“
Анекс 12. Образец „Барање НАССP/2014“
Анекс 13. Образец „Барање – ХАЛАЛ 2014“
Анекс 14. Образец „Барање – МП 2014“
Анекс 15. Упатство за пишување на бизнис-план
Анекс 16. Образец 1. ПКИП 2014 Б. ИП
Анекс 17. Упатство за изготвување извештај за реализиран проект со индикатори на успешност
Анекс 18. Изјава од барателот за доделена државна помош
Анекс 19. Образец 2. ПКИП 2014 Б. ИП
Анекс 20. Извадок од Образец 2.1 ПКИП 2014Б. ИП Упатство за изготвување
извештај за реализиран проект со индикатори на успешност
Анекс 21. Изјава од законскиот застапник
Анекс 22. Барање за исплата на субвенција
Анекс 23. Извештај на корисникот на советувањето
Анекс 24. Пријава за проект од областа на креативните индустрии
Анекс 25. Образец СУ- 1
Анекс 26. Образец СУ- 2
Анекс 27. Образец СУ- 5
Анекс 28. Образец СУ- 6
Анекс 29. Образец СУ- 3
Анекс 30. Образец СУ- 4

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Анекс 1. Прашалник за анализа на микро и мали претпријатија заинтересирани
за финансиска поддршка за отворање нови работни места

АНЕКС 1
Прилог 2.2 - Прашалник - Краток бизнис-план за микро и мали правни субјекти

ПРАШАЛНИК

Фирма апликант
Един. матичен бр. на субјект (ЕМБС)
Име и презиме на основач
ЕМБГ
Контакт тел.
e-mail адреса
Место
Датум

1. Краток опис на работењето на компанијата

1.1 Историја на компанијата
Датум и место на основање:
Претежна дејност на компанијата:

Дадете подетален опис на дејноста со кој се занимава вашето претпријатие:

1.2 Опис на постоечкиот производ/услуга

А Н Е КС И
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1.2 Опис на работната сила на компанијата
• Вкупен број на вработени во моментот на аплицирање
• Вработени на неопределено време
• Вработени на определено време
•














Од тоа лица од ранливи категории (наведете од кои категории припаѓаат)
корисници на социјална парична помош
лица со статус на деца без родители и родителска грижа
жртви на семејно насилство
бездомни лица
поранешни корисници на дрога
родители на деца на улица
самохрани родители
родители на 4 и повеќе малолетни деца
корисници на паричен надоместок по основа на невработеност
осудено лице по отпуштање од казнено поправна установа
Роми
долгорочно невработени (евидентирани во АВРМ повеќе од 1 година)
жртви на трговија со луѓе

2. Краток опис на потребата за Вработување нови лица
2.1 Дали новите вработувања се поврзани со вложувања во нова инвестиција
 Да
 Не
( доколку одговорот е ДА, да се образложи)

2.1.1 Средствата од Грантот во износ од ___________ денари ќе бидат
искористени во набавка на:

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

1.1 Опис на опремата со која располага компанијата

(да се опише и квантифицира)

Со какво образование, квалификација, искуство треба да располагаат
ново вработените лица во вашата компанија и на кое работно место ќе
бидат распределени.
Работник

Образование

Работно Место

Квалификација

Искуство

1
2
3
4
5

Подносител:
______________

Датум: МП
______________

А Н Е КС И
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МИНИ БИЗНИС-ПЛАН
за учество во Проект за самовработување со кредитирање

ПРОЕКТ МЕНАЏЕР

ДЕЛОВНА БАНКА

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

СОДРЖИНА
Вовед
1 Пресметковна вредност и извори на финансирање
1 Вработувања
2 Локација
3 Производ
4 Пазар
5 Спецификација на основните средства
6 Релевантни економски показатели

Вовед
Инвеститорот накратко ја објаснува бизнис-идејата, целите на бизнисот и
основните предуслови кои ги поседува за нејзина реализација.

Инвеститорот ја пополнува следната табела:
ЕВРА
ПРЕСМЕТКОВНА ВРЕДНОСТ

%
100

КРЕДИТНИ СРЕДСТВА
СОПСТВЕНО ВЛОЖУВАЊЕ

Структура на вложувањата
Инвеститорот прикажува на што се однесува сопственото вложување и за
што ќе се користат средствата од кредитот.
Услови на кредитирањето
Рокот за враќање на средствата е 3 години со вклучен грејс период од 1
година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период
од 1 година за кредит над 9.000 евра.
2. ВРАБОТУВАЊА
Цел на поглавието е претставување на инвеститорот, односно лицето кое
ќе раководи со реализацијата на бизнис-планот.
СОДРЖИНА
• податоци за инвеститорот
• податоци за другите вработени
Податоци за инвеститорот
Инвеститорот ги презентира и коментира следните податоци:
- биографија
- уверение за стручната подготовка, односно квалификации
- досегашно работно искуство, награди, признанија, усовршувања,
специјализации и сл.
- што го препорачува за реализација на бизнис-планот.
Истите податоци инвеститорот е должен да ги достави и за другите вработени.

А Н Е КС И
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Содржина:
• адреса на објектот односно земјиштето
• инфраструктурна содржина
• податоци за земјиштето, односно објектот (површина, старост, квалитет)
• информации во врска со квалитетот на хипотеката.
4. ПРОИЗВОД
Цел на поглавието е презентирање на производот, односно услугата што
ќе се произведува (врши) со реализација на бизнис-планот.
Содржина:
• опис на производот (производниот асортиман и количина) односно
услуга
• услови за производство
• опис на производниот процес
5. ПАЗАР НА ПРОДАЖБА И НАБАВКА
Цел на поглавието е согледување на условите кои владеат на пазарот на
продажба и пазарот на набавка, така што ова поглавие треба да содржи
две целини.
СОДРЖИНА:
A. Пазар на продажба (анализа на постојните производители, конкурентни предности од аспект на цена и квалитет, канал на продажба,
ризик и сл.)
Б. Пазар на набавка (потенцијални добавувачи, нивната одалеченост,
сигурност на испорака, цени и сл.)
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА
Цел на поглавието е презентација на основните средства чија набавка е предвидена за реализација на бизнис-планот
СОДРЖИНА:
A. Опрема
Б. Градежен објект

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Цел на поглавието е презентирање на локацијата, односно објектот
каде се планира да се реализира бизнис-планот.

Инвеститорот ги наведува основните средства со нивните карактеристики, капацитет и вредности.
Слична анализа се прави за средствата од аспект на дејности и карактеристики.
7. РЕЛЕВАНТНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ВИД НА ПРОИЗВОД

ЕДИНИЦИ
МЕРКИ

1

2

ГОДИШЕН ОБЕМ
НА ПРОИЗВОДСТВО
3

БРУТО ПЛАНИРАНА
ПРОДАЖНА ЦЕНА ПРОИЗВОДНА ВРЕДНОСТ
4
5 (3Х4)

ВКУПНО:

II ВКУПЕН РАСХОД ПО СТРУКТУРА (РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ, РАБОТНА СИЛА, АНУИТЕТИ, ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ)
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

ВИДОВИ РАСХОДИ
Трошоци за репроматеријали
Плати
Лични исплати (аванси и сл.)
Осигурување
Закупнина
Струја, телефон и сл.
Одржување
Професионални услуги
Промоција/реклама
Останати трошоци
Трошок за камата на кредитот
Трошок за главница на кредитот (од
втората година)

ИЗНОС (ГОДИШНО)

13
14
Се:

III ДОБИВКА ( I - II)
Динамика на реализација на бизнис-планот:

КРЕДИТОБАРАТЕЛ

А Н Е КС И
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БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТ ПО ПРОЕКТ ЗА
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
ИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЕМБГ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

ОПШТИНА

2.ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (да се пополни):
ОБРАЗОВАНИЕ:
ЗАНИМАЊЕ:
НА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА НА АВРМ ОД:
ОСНОВ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС
РАБОТНО ИСКУСТВО
3.ИЗНОС НА КРЕДИТ ЗА КОЈ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ (да се заокружи )
а) 3.000 евра б) 6.000 евра в) 9.000 евра г)дополнителни 1000 евра за лица
ВКУПНО:

евра

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА КРЕДИТ:
ДЕЈНОСТ: 		
КОНКРЕТНА ИДЕЈА- НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ:
ГАРАНЦИЈА ( да се заокружи )

а. ХИПОТЕКА
б. ЖИРАНТИ
в. РАЧЕН ЗАЛОГ
5. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА КОИ КРЕДИТОБАРAТEЛОТ ЌЕ ГИ ВРАБОТИ И
ВО ЧИЕ ИМЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ:
р.б.
1
2
3

Име и Презиме

ЕМБГ

КРЕДИТОБАРАТЕЛ 				

Потпис

С У БВЕНЦИИ
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АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Образец Б/1 ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Бр. на барање
датум

АНЕКС 4
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Образец Б/2 ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ_
Бр. на барање
датум

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
ИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЕМБГ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

ОПШТИНА

2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (да се пополни ):
ОБРАЗОВАНИЕ:
ЗАНИМАЊЕ:
НА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА НА АВРМ ОД:
ОСНОВ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС
РАБОТНО ИСКУСТВО
3. ИЗНОС НА КРЕДИТ ЗА КОЈ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ (да се заокружи )
а) 5.000 евра б) 8.000 евра в) 11.000 евра г) 14.000 евра д) 17.000 евра ѓ)
дополнителни 1000 евра за лица
ВКУПНО:

евра

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА КРЕДИТ:
ДЕЈНОСТ: 		
КОНКРЕТНА ИДЕЈА- НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ:
ГАРАНЦИЈА ( да се заокружи )

а. ХИПОТЕКА
б. ЖИРАНТИ
в. РАЧЕН ЗАЛОГ
5. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА КОИ КРЕДИТОБАРAТEЛОТ ЌЕ ГИ ВРАБОТИ И
ВО ЧИЕ ИМЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ:
р.б.
1
2
3

Име и Презиме

ЕМБГ

КРЕДИТОБАРАТЕЛ 				

Потпис

А Н Е КС И
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ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ- ЖП 2014“

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на претпријатија во сопственост
и управувани од жени

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени
со секој повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на претпријатието и сл.)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави или кој деловен простор ќе се уредува, кој временски
период се планира трошокот и сл.)

.

А Н Е КС И
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2014 г.

Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

6. Финансиски план

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)

АНЕКС 6
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

*Пополнува Централниот регистар
РРК/РК:
Број:
Датум:

СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА 500000000564373
СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ	200000810380672
ТТК БАНКА
290100000070565
ТУТУНСКА БАНКА
210055498500119
УНИ БАНКА
240010001589325
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 320100002836960
ШПАРКАСЕ БАНКА
250001000400008

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДИ/ИНФОРМАЦИИ ОД ЕДИНСТВЕНИОТ
ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Име и Презиме/Назив:
Телефон за контакт:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА ПОТВРДА/ИНФОРМАЦИЈА
ЕМБС:

Назив:

3. ПОМОШНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ЕМБС
Дел од назив:
Трансакциска
сметка:

ЕДБ:

ЕМБГ:

Име и Презиме
на основач/
овластено лице:

4. ПОТВРДИ/ИНФОРМАЦИИ
 1. Тековна состојба - 256,00 денари
 2. Историјат со промени - 1.245,00 денари
Подносител:
(име и презиме и потпис)

Подигнал:
(име и презиме, датум и потпис)

Овој образец е објавен на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија, http://www.crm.com.mk

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

www.crm.com.mk
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АНЕКС 7

ПРИРАЧНИК

www.crm.com.mk
*Пополнува Централниот регистар
РРК/РК:
Број:
Датум:

СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА 500000000564373
СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ	200000810380672
ТТК БАНКА
290100000070565
ТУТУНСКА БАНКА
210055498500119
УНИ БАНКА
240010001589325
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 320100002836960
ШПАРКАСЕ БАНКА
250001000400008

БАРАЊЕ за издавање на ИНФОРМАЦИИ
од Регистар на годишни сметки
1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Име и Презиме:
Телефон за контакт:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА ПОТВРДА/ИНФОРМАЦИЈА
ЕМБС:

Назив:

Според годишна/и сметка/и за:

годинa

3. ПОМОШНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ЕМБС
Трансакциска сметка:

ЕДБ:

4. ПОТВРДИ/ИНФОРМАЦИИ
 1. Информација за економско финансиската состојба на субјектот Документ потребен
по други основи (кредит, лизинг, работна дозвола, виза, информација за деловен
партнер и др.) - текстуална форма - 1751.00 денари
 2. Листинг од обработена годишна сметка (бил. на состојба и бил. на успех) - 699.00
денари
 3. Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови - 875.00 денари
 4. Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови на англиски јазик 1049.00 денари
 5. Скратен исказ од годишни сметки - 254.00 денари
 6. Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот - 350.00
денари
 7. Анализа на паричен тек и промени на капиталот - 489.00 денари
 8. Оценка на ликвидност со мислење - 349.00 денари
 9. Информација за структура на приходи по дејности - СПД - 509.00 денари
 10. Друго ___________________________________________________________
Подносител:
(име и презиме и потпис)

Подигнал:
(име и презиме, датум и потпис)

Овој образец е објавен на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија, http://www.crm.com.mk
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С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

АНЕКС 8

145

146

ПРИРАЧНИК

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

АНЕКС 9
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на занаетчии - Поддршка на автентични занаети

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

БАРАЊЕ „ ОБРАЗЕЦ – АЗ 2014 “

147

ПРИРАЧНИК
148

.

3. О
 бразложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на занаетчијата/вршителот на
занаетчиската дејност)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2. Краток опис на дејноста

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави или кој деловен простор ќе се уредува, кој временски
период ќе реализира трошокот и сл.)

.

6. Финансиски план

2014 г.

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

149

АНЕКС 10

ПРИРАЧНИК
150

ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ – ЗПУ 2014“

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на занаетчии – поддршка на занаетчиско производство и занаетчиски услуги

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на занаетчијата/вршителот на
занаетчиската дејност)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави или кој деловен простор ќе се уредува, кој временски
период ќе реализира трошокот и сл.)

.

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2. Краток опис на дејноста

151

ПРИРАЧНИК
152

2014 г.

Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

6. Финансиски план

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)

АНЕКС 11
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ СПОРЕД ISO СТАНДАРДИ

(назив на деловниот субјект)

БАРАЊЕ
1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Полн назив на субјектот:
Седиште:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Е-маил:
Одговорно лице:

Веб:
моб.тел.

Даночен број:
Матичен број:
Жиро сметка:
Банка депонент:
Број на вработени:

2. Дејност

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ ИСО 2014“

153

3. Главни производи/услуги:

ПРИРАЧНИК
154

2013 година Предвидување за 2014 год.
Вкупна продажба
Домашен пазар (% од вкупна продажба)
Надворешен пазар (% од вкупна продажба)
Извозни пазари

5. Име на сертификационото тело:

6. Наведете за каков вид сертификација на системи за квалитет според
ISO стандарди се пријавувате

7. Датум на склучување на Договорот за сертификација:

8. Трошоци за сертификација:

.

. 2014 г.

денари без ДДВ.

				
(потпис на одговорното лице)

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

4. Продажба (обем): Вкупно годишно во денари

АНЕКС 12
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

		

БАРАЊЕ

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ТРЕНИНГ
НА НАССР ТИМ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И МОДИФИКАЦИЈА
НА НАССР СИСТЕМ

(назив на деловниот субјект)

БАРАЊЕ
1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Полн назив на субјектот:
Седиште:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Е-маил:
Одговорно лице:
Даночен број:
Матичен број:
Жиро сметка:
Банка депонент:
Број на вработени:

Веб:
моб.тел.

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ НАССП 2014“

155

2. Дејност

ПРИРАЧНИК
156

4. Продажба (обем): Вкупно годишно во денари

2013 година Предвидување за 2014 год.
Вкупна продажба
Домашен пазар (% од вкупна продажба)
Надворешен пазар (% од вкупна продажба)
Извозни пазари

5. Име на консултантската куќа:

6. Наведете колку лица ќе учествуваат во НАССР тимот за воведување,
одржување и модификација.
1. Име и презиме
2. Име и презиме

7. Датум на склучување на Договорот со консултантската куќа:

8. Трошоци за тренинг на НАССР тим:

.

. 2014 г.

денари без ДДВ.

				
(потпис на одговорното лице)

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

3. Главни производи/услуги:

АНЕКС 13
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на претпријатија за воведување и
сертификација на ХАЛАЛ систем

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ- ХАЛАЛ 2014“

157

ПРИРАЧНИК
158

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на претпријатието, дали веќе
извезува и на кои странски пазари и сл.)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира )

.

5. Датум на склучување на Договорот помеѓу Барателот и Агенцијата
за Халал Стандард во Македонија :
6. Трошоци за воведување и сертификација на ХАЛАЛ систем:

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2. Краток опис на дејноста

Финансиски план 2014
Опис на
трошоци

Вкупно
(денари)

Барана финан- Партиципација Месец во кој ќе
сиска поддршка од апликансе реализира
од МЕ
тот - сопствени
трошокот
средства

Сертификација

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Консултантски
услуги

159

АНЕКС 14

ПРИРАЧНИК
160

ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ- МП 2014“
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на новоосновани претпријатија
во сопственост и управувани од млади лица
(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на претпријатието и сл.)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави, кој деловен простор ќе се уредува и сл., кој временски период се планира трошокот и сл.)

.

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2. Краток опис на дејноста

161

6. Финансиски план

ПРИРАЧНИК
162

Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2014 г.

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)

АНЕКС 15
Сите заинтересирани што сакаат да учествуваат на Јавниот повик за избор
на најдобри бизнис-планови и за започнување на бизнис по мотото „Биди
перспективен започни свој бизнис“, бизнис-планот треба да го подготват
според следната структура:
 Насловна страна (1 страна),
 Резиме (1 страна),
 Содржина (1-2 стр.).
 Генерални информации за идното претпријатие (0.5-1 страна),
 Опис на производите и/или услугите (1- 3 страни).
 SWOT анализа (1 страна),
 Анализа на пазарот врз основа на алатки и методи по избор (2 - 3 страни),
 Маркетинг и дистрибуција (2 - 3 страни),
 Опис на производствениот/услужниот процес (2 - 3 страни),
 Менаџмент на човечки ресурси (1 – 2 страни),
 Организација на фирмата - сектори, структура (1 страна),
 Финансиски план (1 – 2 страни).

Дополнителни информации може да бидат доставени во Анекси
(цртежи, скици на производите, финансиски анализи, сертификати,
инфо за тимот, и сл.)
Важни технички карактеристики за пишување на бизнис-планот се:
 да биде напишан на македонски јазик или на албански јазик, со превод
на македонски,
 да има резиме напишано на англиски јазик,
 маргините на страните да бидат по 2,5 cm (горе, десно, доле, лево),
 големината на фонтот да биде 11 pt (сопствен избор на фонт),
 проредот на текстот треба да е 1,5.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

Молиме во прилог да доставите
уплатница за административни такси:

Молиме во прилог да доставите уплатница:
административни такси:

Назив и седиште на примач: Трезорска
сметка
Банка на примач: Народна банка на
Република Македонија

Назив и седиште на примач:
Приходи на органи на управа
Банка на примач: Народна банка на
Република Македонија

Трансакциска сметка: 100000000063095
Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____(во зависност од Уплатна смeтка: 840_____(во зависност
општината) 03161
од општината) 06116
Приходна шифра и програма:
722313 00
Износ: 50,00 денари

Приходна шифра и програма:
725930 00
Износ: 250,00 денари

БАРАЊЕ

ЗА ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА
НА МАКЕДОНСКАТА ИНДУСТРИЈА
Надоместување на дел од трошоците за развој на деловниот
субјект, развој на производ и развој на пазар

согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво
за 2014
(Службен весник на Република Македонија бр. 7/2014)

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ОБРАЗЕЦ 1. ПКИП 2014 Б. ИП

Област Б. Имплементација на индустриската политика

Пополнува деловниот субјект/барателот
1.

Податоци за деловниот субјект/
барателот:
Полн назив на деловниот
субјектот/барател
Седиште и адреса на деловниот
субјект/барател
Општина, плански регион

Општина:
Плански регион:
во кој плански регион
спаѓа определена
општина може да
се провери на веб
страницата на Бирото
за регионален развој
www.brr.gov.mk

 Скопски
 Источен
 Југоисточен
 Североисточен
 Пелагониски
 Вардарски
 Југозападен
 Полошки

Матичен број
Даночен број
Жиро сметка и банка
Приоритетна дејност (главна
приходна шифра)
Одговорно лице
Контакт телефон
Електронска адреса
Веб страница на деловниот
субјект
Големина на деловниот субјект

Број на вработени
Дали компанијата извезува дел
од своето производство/услуги
Колкав процент од аутпутот
на компанијата се извезува на
странски пазари

согласно,
категоризацијата
во документите за
регистрација
Да
Не

 Микро
 Мал
 Среден
 Голем

А Н Е КС И
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МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската
индустрија:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за
развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во
вкупен износ - намената ги опфаќа следните активности:
1.1.1
Д
 оговорни услуги за изработка на нови организациони
модели врз основа на ИКТ;
1.1.2
Договорни услуги за изработка на техничка документација
за нов производ односно за подобрување на постојниот
производ;
1.1.3
Договорни услуги за изработка на идејно решение и/
или печатење на: нова амбалажа, етикетирање, лого на
производ и промотивни печатени материјали;
1.1.4
Договорни услуги за воведување на СЕ ознака;
1.1.5
Договорни услуги за: изготвување на студии за
истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или
активности за развој на бренд;
1.1.6
Договорни услуги за изработка на веб страна и
1.1.7
Д
 оговорни услуги за сертификација на системи на квалитет
според CMMI и IT Mark стандарди.

Напомена: За потребни, документи, постапка и услови за аплицирање, види образец
1.2 ПКИП 2014 Б. ИП

С У БВЕНЦИИ

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2. Намена на бараните средства (заокружете само една активност
- предмет на барањето)

Mесто и дата

МП

Подносител на барањето

АНЕКС 17
УПАТСТВО

Основна цел на Извештајот е на Министерството за економија да му овозможи прецизни и јасни информации во врска со сите релевантни аспекти
на проектот за кој се бара надомест на трошоците согласно Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година. Затоа, при
неговата изработка треба да ја следите предложената структура, да бидете максимално прецизни и егзактни во изложувањето на релевантните
податоци (придржувајте се до насоките за должина на текстот) и истите да
ги поткрепите со соодветни бројки, секаде каде што е тоа можно.
Извештајот треба да биде потпишан од надлежно лице на деловниот субјект/
подносител на барањето и заверен со печат.

СТРУКТУРА НА ИЗВЕШТАЈОТ:
1. Кус опис на проектот за кој се бара надомест на трошоците (не повеќе
од 80 збора).
Генерален опис на проектот. Истиот опис можете да го користите и при
пополнувањето на образецот на барањето на надомест на трошоците.
2. Детален опис на проектот (не повеќе од 500 збора).
Во овој дел треба да се изложат подетални информации за реализацијата
на проектот, како што се:
- Цели на проектот – општа и посебни
- Поединечните активности/фази реализирани во рамки на проектот
- Во случај на активности за јакнење на капацитетите/обуки, вид на обука
и број на лица кои учествувале во проектот
- Изведувач на проектот – индивидуален консултант или компанија која
го реализирала проектот
- Директни резултати/аутпути од проектот
- Период на реализација на проектот
3. Колку се вкупните инвестиции на вашата компанија вложени за
имплементација на овој проект?
Овде не се мисли само на конкретната активност која е предмет на барањето за
надомест на 75% од трошоците туку и на други поврзани трошоци/инвестиции
направени заради постигнување на иста поширока цел (доколку постојат).

А Н Е КС И
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Изложете ги очекуваните ефекти од проектот во насока на подобрување
на работењето на вашата компанија. Подобрувањата кусо да се опишат и
секаде каде што е тоа можно да се поткрепат со мерливи/квантитативни
индикатори за резултатите кои се постигнати или се очекуваат по имплементација на проектот, како на пример:
- Зголемување на продуктивноста и ефикасноста на процесот на производство, намалување на трошоците, подобро искористување на
достапните ресурси, менување на бизнис процесите.
- Воведување нов производ или услуга, подобрување на карактеристиките
или намалување на цената на чинење на постоен производ или услуга,
воведување нови стандарди за квалитет.
- Подобрување на продажбата преку менување на моделот на продажба,
подобра промоција и маркетинг, итн.
- Зголемување на резултатите во извозот – настап на нов пазар или
квантитативно зголемување на извозот.
- Отворени нови работни места и слично.

Мониторинг
Министерството за економија го задржува правото да ја посети вашата
компанија и лично да се увери во наводите од извештајот. Наведете контакт
информации на лицето преку кое ваквата посета може да се организира.

ЗА СЕКТОР ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА
Овој прашалник е наменет за фирмите со цел да се подобри дијалогот и
размената на информација меѓу Министерството за економија и бизнис
секторот, за подобро согледување на состојбите и потребите на бизнисот.
Прашалникот е анонимен и може да биде оставен во архивата.
Ви благодариме за соработката!

Прашалник:
Дали прв пат аплицирате по Програмата/Програмите на Министерство за
економија?

Ако сте аплицирале до сега по која програма?

Како се информиравте за програмата (од веб-страницата, од јавни гласила,
од коморите или други фирми, друго)

С У БВЕНЦИИ
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4. Ефекти од имплементацијата на проектот (не повеќе од 500 збора)

Дали програмата е доволно јасна?

Дали сте информирани за другите програми кои ги поддржува Министерството за економија и Владата?

Што друго сметате дека треба да биде предмет на поддршка?

Кој според вас е најдобриот начин да се информирате за постојните програми?

Дали користите интернет и дали би биле заинтересирани по маил да добивате информации за тековни програми, конференции, настани и слично.

Дали сте член на стопанска комора или кластер?

Дали сте запознати со донаторските проекти кои го поддржуваат бизнисот?

Дали сте запознати со Европските програми?

Дали имате некои препораки како да се подобри информираноста на
бизнис секторот за буџетските, донаторските и европските програми
расположиви за поддршка на конкурентноста, развојот и иновативноиста
на бизнис секторот?

Дали сакате да бидете контактиран за информирање по одделни активности
на Министерството, ако да на која адреса, маил, контакт лице и сл.

А Н Е КС И

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Дали постапката за апликација е јасна?

169

ПРИРАЧНИК
170

ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ
ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ

Правен основ за оваа изјава е врз основа на член 9, став 3 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (*) ( Сл.
весник на РМ бр 141/2011).
А) Jaс,
, како одговорно лице, под целосна морална,
материјална и кривична одговорност ИЗЈАВУВАМ дека на
(полн назив на деловниот субјект) во текот на 2012, 2013 и 2014 година ИМА доделено следна државна помош:
Назив на дел.
субјект:
Седиште и
адреса :
Матичен број:

Во 2012 г.
Вкупно 2012
Во 2013 г.

Вкупно 2013
Во 2014 г.

Назив на Државна
институција која
ја одобрила помошта (на пример
Министерство
за економија,
Министерство за
образование и
наука...... и др. наведи институција)

Намена или
проекти
за кои е
доделена
дравната
помош ( на
развој и истражување,
усовршување)

Даночен број:
Програма врз
основа на која
е доделена
помошта (
на пример
Програма
за развој на
МСП..... и др.
наведи која
Програма)

Износ на
помош
во денари

Дата на
доделување на
помошта:

1.
2.
3.
.......

С У БВЕНЦИИ
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1.
2.
3.
.....
1.
2.
3.
.......

Вкупно 2014
Износ на вкупно доделена помош во 2012, 2013, 2014:

денари

Б) Јас
како одговорно лице, под целосна
морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека во текот на 2012, 2013 и 2014
година на
( полн назив на деловниот субјект) НЕ Е
ДОДЕЛЕНА државна помош).

(Место и датум)			 ( Потпис на одговорно лице и печат)

АНЕКС 19

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

Молиме во прилог да доставите уплат- Молиме во прилог да доставите уплатница за административни такси:
ница: административни такси:
Назив и седиште на примач: Трезорска
сметка
Банка на примач:Народна банка на Република Македонија

Назив и седиште на примач:
Приходи на органи на управа
Банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____(во зависност
од општината) 03161

Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна смeтка: 840_____(во зависност
од општината) 06116

Приходна шифра и програма:
722313 00
Износ: 50,00 денари

Приходна шифра и програма:
725930 00
Износ: 250,00 денари

БАРАЊЕ
ЗА ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА
МАКЕДОНСКАТА ИНДУСТРИЈА
Надоместување на дел од трошоците за поддршка на патенти

согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014
(Службен весник на Република Македонија бр.7/2014)
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Пополнува барателот
1.

Податоци за барателот:
Име и презиме на иноваторoт
Седиште и адреса на барателот
Трансакциона сметка и банка
Контакт телефон
Електронска адреса
Износ на барани средства

2.

Намена на бараните средства (заокружете само една активност - предмет
на барањето)
МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската
индустрија:
1.2
Надоместување на дел од трошоците за поддршка на патенти за
следните активности:
1.2.1
Трошоци за истражување на пазарот;
1.2.2
Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации;
1.2.3
Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни
организации; и
1.2.4
Административни трошоци во постапката за стекнување на правата
и одржување во важност на патент, како и трошоци за давање на
информативни услуги за патенти.

Напомена: За потребни, документи, постапка и услови за аплицирање, види образец
ОБРАЗЕЦ 2. 1 ПКИП 2014 Б. ИП

(Место и датум)			

Подносител на барањето

С У БВЕНЦИИ
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( име и презиме на иноватор)

АНЕКС 20
Извадок од Образец 2.1
ПКИП 2014 Б. ИП

ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ
СО ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ
Основна цел на Извештајот е на Министерството за економија да му овозможи прецизни и јасни информации во врска со сите релевантни аспекти
на проектот за кој се бара надомест на трошоците согласно Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година. Затоа, при
неговата изработка треба да ја следите предложената структура, да бидете максимално прецизни и егзактни во изложувањето на релевантните
податоци (придржувајте се до насоките за должина на текстот) и истите да
ги поткрепите со соодветни бројки, секаде каде што е тоа можно.
Извештајот треба да биде потпишан од иноваторот со своерачен потпис.
СТРУКТУРА НА ИЗВЕШТАЈОТ:

1. Кус опис на проектот за кој се бара надомест на трошоците (не повеќе

од 80 збора).

Генерален опис на проектот. Истиот опис можете да го користите и при
пополнувањето на образецот на барањето на надомест на трошоците.

2. Детален опис на проектот (не повеќе од 500 збора).
Во овој дел треба да се изложат подетални информации за реализацијата
на проектот, како што се:
-

Цели на проектот – општа и посебни
Поединечните активности/фази реализирани во рамки на проектот
Изведувач на проектот – индивидуален консултант или компанија која го
реализирала проектот ( за активности за кои се ангажирани консултанти)
Директни резултати/аутпути од проектот
Период на реализација на проектот

3. Ефекти од имплементацијата на проектот (не повеќе од 500 збора)
Изложете ги очекуваните ефекти од проектот

Мониторинг - Министерството за економија го задржува правото лично

да се увери во наводите од извештајот.
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Агенција за поддршка на
претприемништвото на РМ
МК ISO 9001: 2008

ИЗЈАВА ЗА
ПОСТОЈНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА
(Прилог 9)

ФК 7.2/1/9
Издание: 1
Дата: 07.10.2010
Страна 135 од 207

ИЗЈАВА
Долу наведениот законски застапник на правниот субјект
(наведете податоци за правниот субјект: полн назив, седиште (име, пошт. број, место), даночен број)

Име и презиме на законскиот застапник:
ЕМБ:
Адреса на постојаното седиште на законскиот застапник:

Со потпишување на оваа изјава:

 изјавувам, дека правниот субјект, чиј правен застапник сум, во сопственичкиот капитал
нема повеќе од 25% капитал на големо претпријатие,
 изјавувам, дека правниот субјект, чиј правен застапник сум, не е во стечајна постапка,
постапка на присилно порамнување или ликвидација,
 изјавувам, дека лично одговарам за правилноста и точноста на дадените податоци за
правниот субјект, чиј правен застапник сум, и дека спаѓаме во групата на мали претпријатија подобни за вклучување во програмата на ваучерско советување, и се обврзувам
дека за сите битни измени на овие податоци благовремено ќе ја известам АППРМ,
 се обврзувам дека, доколку не се однесувам во согласност со горенаведената изјава, кај
одговорното лице при АППРМ, на негово барање ќе ги вратам сите средства исплатени
за време во кое претпријатието не ги исполнувало критериумите за вклучување во
програмата на ваучерско советување,
 се сложувам, дека во периодот, во кои претпријатието не ги исполнувало критериумите
за вклучување во програмата на ваучерско советување, носителот односно, одговорното
лице на претпријатието нема право да бара субвенција за извршените советувања во
програмата на ваучерско советување.
Во

, на ден
Печат и потпис на одговорно лице:
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ФОРМУЛAР

АНЕКС 22
ФОРМУЛAР

МК ISO 9001: 2008

БАРАЊЕ ЗА
СУБВЕНЦИЈА
(Прилог 10)

Дата: 07.10.2010
Страна 137 од 207

Претпријатие:
Адреса:
Телефон:
Даночен број: 
Матичен број: 
Жиро сметка: 
Банка:
Одговорно лице на правниот субјект:
Место и датум:

АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Никола Вапцаров 7
1000 Скопје
Даночен број: 4030003505490

Предмет:

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СУБВЕНЦИЈА по ваучер бр.
за
реализирана услуга во програмата на ваучерскиот систем
на советување

Во согласност со договорот за вклучување во програмата на ваучерскиот
систем на советување бр.
, ваучер бр.
и
приложена документација Ви доставуваме барање за исплата на субвенција
во висина од:
_________________________ ДЕН.
(вредноста не смее да премине половина од нето вредноста на фактурата на советникот
и не смее да го преминува износот, за кој бил издаден ваучерот)
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Издание: 1
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Печат и потпис на одговорното лице:

Прилози во согласност со важечките упатства за изведување на програмата
на ваучерскиот систем на советување:
•

потпишан оригинален ваучер, на кои се однесува барањето (со потпис и печат од
страна на советникот и корисникот на советувањето),

•

фотокопија од фактурата на советникот, (советодавното претпријатие мора за секој
поединечен ваучер да испостави една фактура: 1 ваучер = 1 фактура)

•

фотокопија на документ како доказ за извршено плаќање на фактурата од претходната алинеа (АППРМ како доказ ќе го смета изводот од плаќање на корисникот на
советувањето на ден на одливот или изводот од плаќањето на советникот на ден на
приливот, посебна потврда, благајнички примерок),

•

оригинален извештај од советникот во програмата на ваучерско советување – Прилог
2 (потпишан од страна на советникот/консултантот).

•

оригинален извештај од корисникот на советувањето (клиентот) за работата на
советникот – Прилог 4

С У БВЕНЦИИ
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Потврдуваме, дека услугата е реализирана во согласност со приложениот
ваучер.
ДДВ не е засметан врз основа на член 10 став 1 од Законот за ДДВ.

АНЕКС 23
ФК 7.2/1/4
Издание: 2

ФОРМУЛAР

МК ISO 9001: 2008

Страна 139 од 207

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТНИКОТ
ПРЕТПРИЈАТИЕТО СОВЕТОДАВАЧ – III ДЕЛ
(Го пополнува корисник на советувањето)
Пред Вас е предлог за припрема на извештај за советувањето. Во предлогот
внесете ги соодветните податоци почитувајќи го прирачникот.
Печатениот примерок на овој извештај предадете го на советникот-организатор во Организацијата за деловна поддршка.
1. ПОДАТОЦИ ЗА СОВЕТНИКОТ
Име и презиме на советникот/
Назив на претпријатието
советодавач

     

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Организација за деловна
поддршка која го издала
ваучерот:

     

Име/назив на корисникот на
советувањето:

     

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОВЕТУВАЊЕТО
Вид на советувањето:

генералистичко 

специјалистичко  групно 

Број и датум на ваучерот: Број на ваучерот:     

Датум на ваучерот:     

Целна група:

Невработено лице 

Постојно претпријатие 

А Н Е КС И

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

Дата: 20.02.2013

ИЗВЕШТАЈ НА
КОРИСНИКОТ НА
СОВЕТУВАЊЕТО
(Прилог 4)
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Оценете ги различните влијанија од советувањето, при што 1 значи многу слабо,
2 – слабо, 3 – средно, 4 – добро и 5 – многу добро.

1.1 Општа оценка за процесот на советувањето
Општо сум задоволен од текот на советувањето

1

2

3

4

5

До кој степен беа постигнати вашите цели поставени со проектот 1

2

3

4

5

1.2 Општа оценка за завршените советодавни услуги

1.3 Ве молиме да ја оцените работата на советникот согласно наведените
критериуми
КРИТЕРИУМИ

1

2

3

4

5

Цена

1

2

3

4

5

Квалитет

1

2

3

4

5

Професионалност

1

2

3

4

5

Навремена услуга

1

2

3

4

5

Методологија

1

2

3

4

5

Изводливост на дадените препораки

1

2

3

4

5

Помош во имплементација

1

2

3

4

5

Друго (наведете)    

1

2

3

4

5

1.4 Очекувани подобрувања во наредните 12 месеци во работата
на претпријатието, како резултат на советодавниот проект
Советувањето многу би помогнало кон подобрување на
работењето во делот на:

1

2

3

4

5

Подобрени вештини

1

2

3

4

5

Преструктуирање

1

2

3

4

5

Намалување на трошоците

1

2

3

4

5

Заштита на човековата околина

1

2

3

4

5

Зголемување на продажбата

1

2

3

4

5

Зголемување на профитот

1

2

3

4

5

Зголемување на вработувањата

1

2

3

4

5

Зголемување на конкурентноста

1

2

3

4

5

Подобрување на квалитетеот на производите

1

2

3

4

5

Подобрување на управувањето

1

2

3

4

5
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1. ОЦЕНКА НА ТЕКОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО

1.5 Оценете го општо административниот тек на советувањето
Општо задоволен сум од административниот тек на
советувањето и поддршката од ОДП и АППРМ

1

2

3

4

5

КРИТЕРИУМИ

1

2

3

4

5

Процедури

1

2

3

4

5

Навремена услуга

1

2

3

4

5

Поддршка во дефинирање на советодавните потреби на претпријатието 1

2

3

4

5

Помош во одбирање на најподобен советник

1

2

3

4

5

Поддршка во подготовка на Понудата за советување (ToR)

1

2

3

4

5

Компетентност

1

2

3

4

5

Друго (наведете)     

1

2

3

4

5

2. ДРУГИ КОМЕНТАРИ ПОВРЗАНИ СО ТЕКОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО, РАБОТАТА

НА СОВЕТНИКОТ, ПОДДРШКАТА ПРЕКУ ВСС И СЛ.

Место и датум

Печат и потпис
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1.6 Ве молиме оценете ја работата на ОДП / АППРМ согласно наведените
критериуми
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

ПРИЈАВА
за проект од областа на креативните индустрии

1.0. Име/назив на учесникот на Конкурсот
Адреса:
Телефон/факс:
Е-адреса:
Веб-локација:
Име и презиме на раководното лице во правното лице, односно на
физичкото лице/автор учесник на Конкурсот:
2.0. Проектот е од
секторот (заокружи)

• Визуелни уметности (графички дизајн,
мултимедијален дизајн)
• Индустриски дизајн, дизајн на производ и моден дизајн
• Развој на нови медиуми (поттикнување/поддршка на креирање на I фаза
за развој на проектот)
• Дизајн и интервенција во јавен простор)
• Едукативни настани (обуки и работилници), манифестации/ фестивали и конференции/форуми во функција на понатамошен развој и стекнување нови
знаења и искуства од областа на креативните индустрии

3.0. Наслов на проектот :
4.0. Држава, град или општина каде што ќе се реализира проектот:
5.0. Цели и очекувани ефекти на проектот (визија и мисија):
6.0. Опис на проектот:
7.0. Период на реализација на проектот:

С У БВЕНЦИИ
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8.0. Вкупен буџет на проектот (задолжително изразен во денари):
9.0. Спецификација на трошоците на проектот (задолжително изразена
во денари):

11.0. Очекуван остварен профит и друга (економска) придобивка од
реализацијата на проектот:
12.0. Обезбедени средства од други извори (задолжително да се
наведе изворот на средствата, а средствата да бидат изразени во
денари):
- сопствени средства
- спонзорства
- друго
- назив на економскиот партнер и износ на обезбедените финансиски
средства
13.0. Наведете ја задолжителната и друга дополнителна
документација која ја приложувате за пријавениот проект:
14.0. Учесник на
Конкурсот

име
презиме
стручно-научно
звање
потпис

Изјава и потпис на учесникот на Конкурсот:
1. Потврдувам дека информациите што се наведени во пријавата се
комплетни и вистинити.
2. Учесникот на Конкурсот во фаза на аплицирање нема право да го
измени концептот на проектот ниту финансискиот приказ.
		
УЧЕСНИК НА КОНКУРСОТ:
Име и презиме
Потпис:
(целосно име и презиме, потпис)
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10.0. Финансиски средства барани од Министерството за култура
(износот задолжително да се наведе во денари):
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