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1. Општи информации за грантовата шема 
 

Советите за развој на осумте плански региони (РС) и Центрите за развој на 

осумте плански региони (ЦРПР) се вклучени како партнери во заедничкиот 

проект на СДЦ/ МЛС: "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој" - 

фаза 2 имплементиран од МЛС и кофинансиран од СДЦ. 

 

ЦРПР досега ги подобрија своите капацитети, но сè уште постои потреба за 

подобрување на нивните капацитети за управување, подготовка, 

приоретизација и имплементација на регионални проекти, а особено за проекти 

од поголем обем. Ова е неопходно за да се зголемат апсорпционите 

капацитети на регионите за расположливите ЕУ и другите меѓународни 

фондови. Имајќи во предвид дека финансиските средства ќе се зголемат 

значително во иднина, особено по ЕУ интеграцијата , постои силна потреба за 

поддршка на подготовка на апликации со висок квалитет за поголеми проекти 

и/или имплементација на инвестициски проекти. 

 

Врз основа на ова, проектот ”Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 

развој” - фаза 2 ќе обезбеди средства за Центрите за спроведување на 

двогодишни проекти од регионално значење, во согласност со концептот за 

грантовата шема. 

 

Во согласност со јасно изразените потреби на планските региони за 

продолжување на овој вид на поддршка, во рамките на проектот „Одржлив и 

инклузивен рамномерен регионален развој“ - фаза 2 - се продолжува со 

грантовата шема за финансирање на инвестициски проекти. Грантовата шема 

ќе обезбеди финансиска поддршка во спроведувањето на значително големи 

инвестициски проекти од регионално значење. 

 

Средствата ќе бидат обезбедени првенствено како алатка за учење со цел да 

се стимулираат и поддржат корисниците, т.е. Центрите и Советите за развој на 

планските региони, за подобрување на нивните капацитети во процесот на  

имплементација на проекти со регионална релевантност и зајакнување на 

капацитетите за апсорбирање на идните фондови на квалитативен начин со 

цел да се поттикне регионалниот развој. 

 

ЦРПР можат да пристапат кон грантовата шема врз основа на исполнување на 

минимални критериуми (MК), додека одобрувањето на финансиската поддршка 

е поврзана со претходно поставени критериуми (К).  

 

Врз основа на степенот на развој на планските региони, во рамките на 
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грантовата шема, МЛС / СДЦ ќе ги поддржат Центрите за регионален развој / 

Советите за развој на планските региони за спроведување на инвестициски 

проекти кои имаат компонента на градежна работа и / или опремување - 

изградба, реконструкција, реновирање на соодветни објекти и / или купување 

на соодветна опрема (канцелариска компјутерска опрема не е дозволена). 

Меките мерки (обуки, студиски патувања, промотивни материјали, како и 

маркетинг и промоција на проектот и сл.) во рамките на инвестицискиот проект 

со дигитална компонента не смеат да бидат повеќе од 5% од вкупната 

вредност на проектот. 

 

Проектите треба содржат: 

• градежна компонента (се однесува на изградба на нов објект, 

доградба, надградба, реконструкција, адаптација и пренамена на 

постојни објекти, поврзани со земјиштето кои претставуваат физичка, 

техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените 

инсталации, односно опрема),  

• наменска опрема (статична или мобилна) за соодветниот објект 

(канцелариска компјутерска опрема не е дозволена), и 

• дигиталната компонента во функција на проектот. 

 

Проектите со своите карактеристики треба да придонесат за зголемување на 

квалитетот на животот на граѓаните, односно намалување на разликите во и 

меѓу планските региони. 

 

Како предуслов за успешна реализација, секој инвестициски  проект со 

дигитална компонента треба да поседува комплетна проектна документација 

со одобрение/ решение за градење правосилно во управна постапка, издадено 

од надлежен орган (според категоризација на градбата) согласно Законот за 

градење. 

 

Имотно правните односи треба  да бидат решени и докажани со: 

- имотен лист со запишано право на сопственост или право на долготраен 

закуп или право на службеност на градежното земјиште, 

- со одлука на Владата на Република Северна Македонија со која државен 

орган, агенција или фонд основани од Владата на Република Северна 

Македонија, правни лица во целосна или доминанта сопственост на 

Република Македонија или единица на локалната самоуправа се 

стекнале со право на градење, како и други права согласно Законот за 

градење. 

 

Друг предуслов за реализација на проектот е финансиската конструкција да 
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биде затворена.   

 

Вкупната вредност на проектот вклучува логистика и оперативни трошоци и 

соодветна промоција на проектот.   

 

Инвестициските проекти со дигитална компонента треба да бидат во 

согласност со приоритетите дефинирани во  Стратегија за регионален развој, 

Програмите за развој на планските региони и другите национални стратегии. 

Проектите со дигитална компонента задолжително треба да  ги содржат и 

компонентите на  социјална инклузија, родова еднаквост и заштита на 

животната средина.  

 

Генерирањето на идеи за инвестициски проекти со дигитална компонента ќе 

биде реализирано од Центрите за развој преку консултативниот механизам на 

регионални форуми. Начинот на организирање и спроведување на 

регионалните форуми треба да биде во целосна согласност со документот 

„Упатство за начинот на организирање и спроведување на регионални форуми 

на заедницата за проектите од Грантовата шема“. 

 

Само проектите кои претставуваат една целина или дел од целина во нејзина 

функција ќе бидат земени  предвид. 

 

Секој плански регион треба да поднесе максимум три предлог-проекти со 

дигитална компонента кои се избрани како највисоки регионални приоритети 

преку регионалните форуми.  

Секој предлог проект со дигитална компонента покрај стандардните пропратни 

документи, треба да приложи и извештај од пополнета Cedrig light апликација, 

за што ќе се дадат соодветни насоки од проектниот тим. 

 

Финансиска поддршка може да се додели за еден регионален проект кој има  

минимална вредност од 16.800.000,00 МКД по плански регион. 

 

1.1.Финансирање 

 

Вкупниот обем на грантовата шема, која ќе биде доделена на успешните 

плански региони во 2022 година, изнесува 162.400.000,00МКДод кои дел се 

средства од МЛС и се пресметуваат со ДДВ, а  дел се средства од СДЦ кои се 

ослободени од ДДВ. Точната пресметка на максималните вредности е дадена 

во табелата подолу.  

 

Средствата во грантовата шема ќе бидат доделени на следниов начин: 



 
Водич за Грантова шема 2022-2024 

за инвестициски проекти  со дигитална компонента 

 
5 

 

 

Минимум вредност од 16.800.000,00 МКД се алоцирани за секој регион, 

согласно Грантовата шема, дополнително износ од 28.000.000,00 МКД се 

распределува врз основа на степенот на развиеност на планските региони.  

 

Максимум средства што може да ги добие секој регион по проект е прикажан во 

табелата подолу. 

 
Табела бр. 1: Максимум средства што може да ги добие секој регион по проект 

 

Регион 
Максимум средства што може да се одобрат во МКД 

Вкупно СДЦ(без ДДВ) МЛС(со ДДВ) 

Скопски 18.816.000 8.435.000 10.381.000 

Југоисток 19.908.000 8.924.000 10.984.000 

Источен 19.964.000 8.949.000 11.015.000 

Пелагониски 20.132.000 9.025.000 11.107.000 

Полошки 20.496.000 9.188.000 11.308.000 

Југозападен 20.524.000 9.200.000 11.324.000 

Вардарски 20.916.000 9.376.000 11.540.000 

Североисточен 21.644.000 9.702.000 11.942.000 

    

Вкупно 162.400.000 72.799.000 89.601.000 

 

Доколку  комисијата за евалуација на проекти одлучи дека некој регион не ги 

задоволува критериумите, ќе му предложи на  министерот да донесе 

соодветна одлука. 

 

Врз основана взаемно договарање на МЛС и СДЦ, до 5% од вкупните 

средства од грантовата шема ќе бидат одвоени за менаџирање на проектите 

од страна на Центрите, вклучително  административни и оперативни трошоци, 

логистика и други трошоци поврзани со спроведувањето на грантовата шема. 

 

2. Активности / чекори во процесот на аплицирање за проекти 
 

Во рамките на грантовата шема, во процесот на селекција и имплементација на 

проектите ќе се опфатат следниве активности / чекори: 

 

А) Подготвителни активности (Развој на информативен пакет: Водич за 

грантовата шема и сет документи за апликација). Водичот  ќе обезбеди јасен 

преглед на процесот со цел да им се овозможи на кандидатите независно 

менаџирање на целиот процес при комплетирање и аплицирање со 

конкретниот проект. Со сетот на документи за апликација  на Центрите ќе им 
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се обезбедат формулари подготвени за користење, кои исто така ќе содржат 

детални инструкции за потребниот начин на пополнување. 

 

Б) Објавување на повик за предлози. Повикот ќе биде проследен со 

интензивна комуникација / промоција со ЦРПР за да се стимулира нивниот 

интерес, да се објаснат спецификите на  грантовата шема  и поддршката 

што ќе ја обезбеди проектот. 

 

В) Евалуација и одобрување на поднесените предлог-проекти. 

Формирање на комисија за евалуација на проектите и евалуација на 

проектите. Изготвување на договор за финансиска поддршка и потпишување 

на договор за секоја одобрена апликација од страна на комисијата со 

соодветниот Центар за развој на планскиот регион. 

 

Г)Администрирање на одобрената финансиска поддршка (трансфер на 

финансиски средства на повеќе транши, проверка на материјалната и 

фактичката точност на сметководствените документи, извештаите итн.) 

согласно договорот за грантова шема. 

 

Д)Мониторинг и евалуација на исполнувањето на минималните услови и 

мерките за перформансите, вклучувајќи привремена и конечна проверка на 

квалитетот на испораките, согласно критериумите. Мониторинг и евалуација 

ќе се врши континуирано од страна на проектниот тим за време на 

целокупниот временски период на грантовата шема. 

 

Ѓ)Промоција на постигнатите резултати од грантовата шема. 

 

Процесотсепредвидувадасеспроведеврзоснованаследниотакционенплансоочек
уванавременскарамка 
 

Aкција 
Временска 

рамка 
Одговорни 

Повик за аплицирање преку Грантова шема за 

инвестициски проекти со дигитална компонента 
01.03.2022 

Проектен тим / 

МЛС 

Спроведување на регионални форуми и презентирање  на 

предлози на проектните концепти - одржување на прва 

форумска сесија 

07.03-

11.03.2022 
ЦРПР 

Анализа на утврдената состојба од првата форумска 

сесија од страна на ангажираниот надворешен експерт и 

подготовка на минимум 3 концепт решенија 

12.03 - 

24.04.2022 

ЦРПР/Надворешен 

експерт 

Презентација на предложените концепт решенија пред 

Советот за развој на планскиот регион 

20.04 - 

29.04.2022 
ЦРПР 

Реализирање на втора форумска сесија 
24.04 - 

29.04.2022 
ЦРПР 
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Подготовка на апликациските формулари и прибирање на 

документација за предлог проектите од страна на ЦРПР и 

надворешниот експерт 

30.04 - 

31.05.2022 
ЦРПР 

Утврдување на листата на избрани предлог проекти за 

развој и оценка на проектните концепти на планските 

региони од Грантовата шема 

01.06 - 

30.06.2022 

Комисија за 

евалуација 

Тендерирање на проектот и потпишување на договори со 

избраните економски оператори 

Трет 

квартал 

2022 

ЦРПР 

Имплементација на избраниот проект од Грантовата шема 

Четврти 

квартал 

2022- 

четврти 

квартал 

2024 

ЦРПР 

Промоција на реализираниот проект од Грантовата шема 
Прва 

квартал 

2025 

ЦРПР 

 

3. Задолжителни компоненти на проектот 

 

Во предлог-проектот треба да биде наведена и областа. Како задолжителни 

компоненти на проектот предвидени се следниве:  

 

• Социјална инклузија 

• Дигитална компонента 

• Родова еднаквост 

• Влијание на животна средина  

 

3.1 Социјална инклузија 

 

Предлог-проектите треба да овозможат услови за социјална инклузија на 

лицата од идентификуваните ранливи и маргинализирани групи на население 

кои подлежат на социјален ризик. Предлог-проектите со дигитална компонента  

треба да бидат во функција на обезбедување недискриминација и 

афирмирање на социјалниот диверзитет. 

 

Ред бр. Област на социјална инклузија 

Економска  

1 Олеснување на пристапот на пазарот на труд 

2 Трансформација од нелегален во легален работен ангажман 

Социјална  

1 Обезбедување на повисоко ниво на социјална заштита 

2 Обезбедување на дополнителни социјални услуги 

Општествена  
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1 Активности за интеграција во заедницата 

2 Активности за развивање на креативните и вкупните потенцијали 

 

Социјална инклузивност на предлог-проектот со дигитална компонента односно 

дали со предлог-проектот со дигитална компонента се адресираат проблемите 

на лицата кои припаѓаат на најмалку една од  наведениве ранливи и 

маргинализирани групи во планскиот регион: 

 деца со попреченост; 

 возрасни лица со попреченост;   

 стари лица; 

 самохрани родители;  

 бездомни лица; 

 жртви на семејно насилство; 

 стари лица од изолирани рурални подрачја; 

 деца од изолирани рурални подрачја; 

 долгорочно невработени лица; 

 лица кои работат во сивата економија; 

 лица од малцинските етнички и верски заедници; 

 затвореници пред нивното враќање во заедницата; 

 поранешни зависници од дроги и алкохол; 

 бегалци и баратели на азил. 

 

3.2 Дигитализација / Дигитална компонента 

 

Што е дигитализација? 

➢ Дигитализацијата е процес на претворање на информациите во 

дигитален (електронски) формат.  

➢ Дигитализацијата е употреба на дигитални технологии. 

 

Која е целта на дигитализацијата? 

Целта на дигитализацијата е да овозможи автоматизација на процесите, да го 
зголеми квалитетот на податоците и да ги собере и структурира сите тие 
податоци за да може да се примени напредна технологија што ќе овозможи 
значителни подобрувања на институционалната транспарентност и пристап до 
услуги што  ќе ги задоволи потребите на крајните корисници. 
 

Придобивки од дигитализацијата: 

 

➢ Присуство и комуникација преку Интернет, пр. веб-страница и/или веб-

страница за мобилни телефони, брза и ефикасна можност за 

електронска размена на податоци и информации. 
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➢ Ефикасност преку технологија, било да е тоа хардвер (таблети, 

компјутери, паметни телефони, сервери итн.) или софтвер (апликации, е-

пошта, CRM системи, софтвер за управување итн.) 

 

Дигитална компонента претставува технички, динамичко-врзувачки пакет на 

функционалности кој се управува како единица и се пристапува преку 

документирани интерфејси. 

 

Дигиталната компонента во рамките на проектот може да биде застапена преку 

една ( или комбинација) од следните форми од апликативен софтвер. 

 

3.2.1. Апликативен софтвер 

 

Апликација (десктоп и / или мобилна)за потребите на проектот во согласност со 

намената на инвестицијата. 

Апликацијата која ќе се користи ( десктоп и/или мобилна верзија) може да биде 

наменета како продукт или услуга , односно замена на некоја од постоечките 

хартиени услуги (дигитална трансформација- од хартиена во без хартиена 

форма);  воведување на нова услуга/процес (пр. on-line резервации, нарачки 

преку Интернет и сл.). 

 

Доколку проектот опфаќа решение на плаќања во реално време (On-

LinePaymet), треба да се земат во предвид на долг рок, сите финансиски 

трошоци кои обезбедуваат верификација на банкарските трансакции (CaSys), 

заштитата на личните податоци, како и алоцирање ресурси-финансиски 

средства заради одржливост на проектот. По имплементација на проектот 

заради континуитет на сервисите и услугите од страна на провајдерот 

(обезбедувачот на услугата на пренос) потребна е загарантирана достапност 

24/7. 

 
3.3. Родова еднаквост 

 

Проектите на грантовата шема треба да бидат родово сензитивни. 

Родовата еднаквост на инвестицискиот проект со дигитална компонента 

подеднакво го застапува учеството на лицата во планскиот регион. На пример: 

колкав број на очекувани корисници од имплементираниот проект се жени, 

дали со имплементацијата на овој проект жените придонесуваат на пазарот на 

трудот, дали на жените им е достапен пристап на нови технологии, услуги и 

добра. 
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3.4. Заштита на животната средина 

 

Во апликацијата за предлог-проектот како задолжителен елемент ќе треба да 

се приложи и извештај од Cedrig light алатката. Пополнувањето на CEDRIG light 

служи како почетен филтер за да се процени дали предлог проектите со 

дигитална компонента се изложени на значителен ризик од климатски промени, 

катастрофи и/или деградација на животната средина (перспектива на ризик) и 

дали тие потенцијално би можеле да имаат значително влијание врз емисиите 

на стакленички гасови и/или животната средина и создавање нови ризици или 

влошување на постоечките ризици (перспектива на влијание).  

 

Резултатите  се приложуваат во апликацискиот формулар како прилог. 

 

Со подетални информации и инструкции за Cedrig light, како и пополнети 

извештаи од други проекти во светот, можете да се запознаете на следниве 

линкови 

https://www.cedrig.org/cedrig-modules#light 

https://www.cedrig.org/sites/default/themes/cedrig/img/CEDRIG_Light_EN.pdf 

 

Примери за Cedrig light  извештаи 

https://www.cedrig.org/node/686 

https://www.cedrig.org/node/655 

https://www.cedrig.org/node/761 

 

4. Партнерски институции 
 

Со грантовата шема ќе се опфатат предлог-проекти со дигитална компонента 

кои вклучуваат повеќе партнери од планскиот регион. Партнерски институции 

кои треба да се земат предвид се следниве: 

 

• Од доменот на јавните институции:  

o центрите за социјална работа,  

o центрите за вработување,  

o локалните јавни претпријатија,  

o подружниците на националните јавни претпријатија,  

o агенција за развој и инвестиции, 

o агенција за поддршка на претприемништвото, 

o агенција за поддршка на туризмот, 

o студентски домови, 

o средношколски интернати, 

o здравствени домови и болници, 

o јавни здравствени установи, 
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o центри за култура и други културни институции, 

o национални паркови и шуми, 

o и други 

 

• Од доменот на граѓанското општество: 

o невладините организации, 

o верските заедници, 

o спортските друштва и клубови, 

o сојузи, здруженија и фондации, 

o и други 

 

• Од доменот на бизнис секторот: 

o деловни субјекти, 

o непрофитни друштва, 

o стопански комори,  

o кластери,  

o деловни здруженија,  

o иновативни центри, 

o технолошки центри, 

o акцелератори, 

o и други 

 

• Од доменот на образовни и истражувачки институции:  

o универзитети,  

o истражувачки институти,  

o средни стручни училишта,  

o работнички универзитети, центри за перманентно образование и 

образование за возрасни, 

o научни установи, 

o научни паркови, 

o научни лаборатории, 

o центри за обука, 

o инкубатори, 

o едукативни училишта, 

o и други 

 

5. Тип на инвестиција 
 

• Проекти со градежна компонента (изградба на нови објекти, доградба, 
надградба, реконструкција, адаптација и пренамена на постојни 
градежни објекти), и опрема во функција на објектот. 
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• Набавка на соодветна опрема (статична и мобилна) наменета за 

извршување на функцијата на проектот.  

 

6. Процес на пристап и одобрување / исплата на финансиска 
поддршка 

 

Процесот на пристап до грантовата шема и одобрување / исплата на 

финансиска поддршка се состои од две фази: 

• Исполнување на минимум критериуми (МК) за пристап до грантовата 

шема; 

• Исполнување на критериуми за аплицирање (К) како можност за 

финансиска поддршка во рамките на Грантовата шема, и 

• Одобрување и исплата на финансиска поддршка по одобрувањето на 

проектот.   

  
7. Добивање пристап до грантовата шема - услови за 

подобност 

 

Само Центрите за развој на планските региони во 8-те региони се 

квалификувани апликанти за грантовата шема. ЦРПР можат да се 

квалификуваат за пристап до грантовата шема врз основа на исполнување на 

следниов минимум критериум (MК): 

• МК: Регионалниот Совет го усвоил годишниот Акционен план 2021/ 

2022 за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион. 

• МК: Проектот да е една единствена неделива целина 

• МК: Бенефит од проектот да уживаат минимум 3 општини од 

регионот 

• МК: Проектот да е со минимална вредност од 16.800.000 МКД  

 

Потребни документи за проценка на исполнувањето на МК: 

• MК: записник од состанокот и копија од Акциониот план 2021/2022 

 

7.1. Одобрување на финансиската поддршка 

 

Критериуми за аплицирање во рамките на грантовата шема за поддршка на 

проекти се: 

• К: Центрите  идентификуваат проектни идеи со примена на регионални 

форуми (потребни документи за доставување: листа на учесници, 

записник, извештај од модераторот за начинот на спроведување на 

регионалните форуми) 

• К: Надворешниот експерт развил минимум  3-концепт решенија со 
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дигитална компонента во соработка со секој Центар и истите се 

презентирани на Советот за регионален развој. 

• К: Надворешниот експерт изработил максимум 3 апликации за  предлог 

проекти, доставени до Комисијата за евалуација до 31.05.2022 

 

 

8. Подобност на трошоците 
 

Со цел да бидат квалификувани за финансирање, трошоците треба да бидат 

направени од страна на корисникот на оваа финансиска поддршка и да ги 

исполнуваат сите од следниве критериуми: 

▪ да се неопходни за спроведување на активностите, во согласност со 

описот на активностите дадени во формуларот за апликација  

▪ да се разумни, оправдани и се во согласност со принципите на праведно 

финансиско управување, особено во поглед на вредноста за парите и 

економичноста; 

▪ да се направени за време на периодот за имплементација на грантовата 

шема, односно, по потпишувањето на Договорот за финансирање за 

активностите; 

▪ да се утврдени во вкупниот буџет утврден во Договорот за 

финансирање; 

▪ да се идентификуваат и да се верификуваат, особено да се 

евидентираат во сметководствената евиденција на корисникот и да се 

утврди според применливите национални сметководствени стандарди и 

во согласност со вообичаените практики на сметководствени трошоци на 

корисникот; 

▪ да бидат поддржани со придружни документи; 

▪ да бидат во согласност со одредбите на Договорот за финансирање, 

како и барањата на важечкото национално законодавство (на пример, 

Законот за јавни набавки); 

▪ да не се предмет на финансирање од други јавни средства. 

 

Листа на подобни трошоци 

− Надворешни консултации: трошоци за консултантски услуги за 

подготовка на документи; 

− Трошоци за градежни работи 

− Трошоци за организирање на обуки, работилници, семинари, 

презентации, конференции, тркалезни маси, форуми итн.: 

Надоместоци за обучувачи / предавачи; изнајмување за просторот и 

трошоци за развој и печатење на материјалите за настани и 

промотивни материјали; 
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− Патни трошоци за студиски патувања во странство; 

− Канцелариски трошоци: канцелариски материјали, други услуги 

(телефон / факс, електрична енергија / греење, водоснабдување); 

само делот  поврзан со процесот на подготовка на проектот; 

 

Листа на неподобни трошоци 

− Даноци и други јавни давачки настанати во врска со спроведувањето 

на проектните мерки и за кои примачот е законски обврзан; 

− Царински и увозни давачки или други давачки; 

− Набавка, изнајмување или закуп на земјиште и постојни објекти; 

− Парични казни, финансиски казни и трошоци за парнична постапка; 

− Набавка на канцелариска опрема (компјутери, принтери, проектори); 

− Долг и резервации за загуби или долгови; 

− Камата; 

− Кредити на трети лица; 

− Загуби во менувачница; 

− Банкарски трошоци за гаранции и слични трошоци; 

− Предмети кои се веќе финансирани во друга рамка; 

− Придонеси во натура кои се однесуваат на обезбедување на стоки 

или услуги на Корисникот бесплатно од страна на трето лице. 

 

Општо земено, сите трошоци кои не се јасно поврзани со подобните активности 

и кои не се поддржани од оригиналните докази (на пр. Фактури) се сметаат за 

неподобни трошоци и нема да се надоместат. 

 

9. Комисија за евалуација 
 

Комисијата е одговорна за евалуација на предлог-проектите.  

Комисијата се состои од претставници од  Швајцарската амбасада/ СДЦ, 

Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој, 

надворешен експерт од техничка струка без право на глас.  

Комисијата за евалуација се формира со решение на Министерот за локална 

самоуправа кој го определува бројот на членови , надлежностите и начинот на 

работа на Комисијата. 
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АНЕКС 1 

 

Оценка на квалификацијата на предлог проектите 

 

Табела бр.2:Елиминирачки критериуми за оценка на предлог проектите 

 

# Елиминирачки критериуми   

1 
Регионална димензија на предлог проектот - најмалку три 

општини имаат директни и јасни придобивки од проектот 

ДА НЕ 

2. 

Кохерентност на предлог проект со приоритетите на 

Стратегијата за регионален развој и Програмата за развој на 

планскиот регион 

ДА НЕ 

3 
Спроведени регионалните форуми како механизам за 

идентификација на проектните идеи 

ДА НЕ 

4 Застапена дигиталната компонента во предлог проектот ДА НЕ 

5 Пополнет и приложен CEDRIG light извештај ДА НЕ 

6 Предлог проектот претставува една целина ДА НЕ 

7 
Предлог проектот е со минимална вредност од 16.800.000,00 

МКД 

ДА НЕ 

 

Доколку еден од елиминирачките критериуми е вреднуван со НЕ, предлог 

проектот не се квалификува за понатамошна  евалуација (оценувања).   
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Оценка на квалитетот на квалификуваните предлог проекти 

 

Табела бр.3: Критериуми за квалитет за оценување на квалификувани 

апликации  за инвестициски предлог проекти 

 

 Критериуми за квалитет 

М
а
к
с
и

м
у

м
 

б
о

д
о

в
и

 

Б
о

д
и

р
а
њ

е
 

1 Постои јасна потреба за услугата што ја предлага проектот 5  

1.1 
Потребата од услугата предложена од проектот не е објаснета 

или услугата не е потребна 
0  

1.2 

Потребата за услуга предложена од проектот е недоволно 

дефинирана, но сепак постојат индикации дека проектот е 

потребен 

3  

1.3 
Потребата за услугата предложена од проектот е јасно 

дефинирана и проектот е од голема важност 
5  

2 

Предложените проектни активности се соодветни и се 

одржува логичката конзистентност помеѓу  целите-

активностите-резултатите 

5  

2.1 

Целосна конзистентност помеѓу целите, активностите и 

резултатите. Предложените активности директно кореспондираат 

со потребите 

5  

2.2 
Не многу добро опишана конзистентност помеѓу целите, 

активностите и резултатите 
3  

2.3 
 Активностите се премногу теоретски и тешко да се процени 

постигнувањето на резултатите од проектот 
1  

2.4 
Не постои конзистентност помеѓу активностите и проектните 

резултати (се предлага проект за отфрлање) 
0  

3 Регионална димензија на предложениот проект  5  

3.1 Проектот генерира позитивни ефекти во три општини 1  

3.2 Проектот генерира позитивни ефекти во четири општини 3  
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3.3 
Проектот генерира позитивни ефекти во пет општини / целиот 

регион 
5  

4 
Придонес на предложениот проект за заштита и 

унапредување на животната средина 
5  

4.1 
Заштитата на животната средина не е или  делумно е земена во 

предвид при планирањето на предлог-проектот 
0  

4.2 

Заштитата на животната средина е земена во предвид, но 

проектот не генерира дополнителни позитивни и значајни ефекти 

врз животната средина 

2  

4.3 

Заштитата на животната средина е земена во предвид и проектот 

генерира дополнителни позитивни и значајни ефекти врз 

животната средина 

5  

5. 
Опфат на области на социјална инклузија      со 

предложениот проект 
7  

5.1 Ниту една област на социјална инклузија 0  

5.2 Една област на социјална инклузија 3  

5.3 Две области на социјална инклузија 5  

5.4 Три области на социјална инклузија 7  

6 
Опфат на партнерски организации и институции во 

реализацијата на проектот 
7  

6.1 Ниту една 0  

6.2 Една партнерска институција 2  

6.3 Две партнерски институции 4  

6.4 Три или повеќе партнерски институции 7  

7 

Одржливост на проектот / очекуваните резултати по 

завршувањето на проектот и капацитетот на корисникот да го 

имплементира 

7  

7.1 Главните резултати од проектот немаат потенцијал за 0  
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долготрајна одржливост 

7.2 
Се очекува некои проектни активности да имаат позитивен ефект, 

но одржливоста останува нејасна 

 

3 
 

7.3 
Главните резултати од проектот се очекува да обезбедат значаен 

и долгорочен придонес во решавањето на целните предизвици 
7  

8 Влијание и придобивки од проектот 7  

8.1 Нема јасно влијание 0  

8.2 
Влијанието се однесува само на неколку општини од планскиот 

регион / партнерите во проектот 
3  

8.3 Влијанието се однесува на целиот плански регион  7  

9 
Предложениот буџет е директно поврзан и се рефлектира во 

проектните активности 
5  

9.1 
Предвидените трошоци се сосема спротивни на проектните 

активности. 
0  

9.2 

Трошоците на проектот ги надминуваат очекуваните бенефиции 

за целната област и целните групи. Некои трошоци не се 

релевантни за предложените активности. 

3  

9.3 

Сите проценети трошоци целосно кореспондираат со 

предложените активности и се неопходни за спроведување на 

проектот 

5  

10 
Предлог-проектот јасно ги дефинира и објаснува проектните 

ризици и претпоставките за имплементација на проектот 
5  

10.1 
Ниту еден од проектните ризици и претпоставките за 

спроведување на проектот не се дефинирани и објаснети 
0  

10.2 
Дел од проектните ризици и претпоставките за имплементација 

на проектот не се вклучени и објаснети 
3  

10.3 
Проектните ризици и претпоставките за спроведување на 

проектот се јасно дефинирани и објаснети 
5  
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11 Со проектот се обезбедува родова еднаквост 2  

11.1 Да 2  

11.2 Не 0  

Вкупно бодови 60  

 

Апликацијата мора да освои најмалку 40 бодови за да се квалификува за 

добивање на финансиска поддршка. Сепак, пријавата ќе биде одбиена ако 

резултатот од кој било од критериумите бр. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 е еднаков на 

нула поени. 

Предлог проектот со дигитална компонента ќе биде одбиен ако апликантот не 

ги исполнува сите погоре наведени елиминирачки критериуми. 

 

Важно: Сите предлог проекти за инвестициски проекти со дигитална 

компонента задолжително мора да имаат претходно подготвена проектна 

документација, решени имотно правни односи (на земјиште и објект) и 

затворена финансиска конструкција. 

Предлог проекти за инвестициски проекти со дигитална компонента каде што 

не се запазени правата за сопственост/користење на земјиштето и / или 

објектот  ќе бидат отфрлени. 


