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Каде ќе го најдете пакетот за аплицирање 

Целокупниот пакет документи е достапен на: 

 

Веб-страница на Програмата:             www.ipa-cbc-007.eu  
Веб-страница на МРРЈР:            www.mrrb.government.bg  
Веб-страница на МЛС:                                 www.mls.gov.mk    
Портал на структурни фондови на ЕУ :   www.eufunds.bg 

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mls.gov.mk/
http://www.eufunds.bg/


Регистрација на кориснички сметки 

Упатството за аплицирање на Вториот повик за проектни предлози е составен дел 
од апликацискиот пакет. 

Пристап од веб-страницата на Програмата: https://www.ipa-cbc-007.eu/ под 
табулаторот: Повици за предлози / Втор повик / Фаза на аплицирање 
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Пополнување на формуларот  
за регистрација 

Откако ќе добиете потврда, испратена на вашата e-mail адреса, ќе можете да се 
логирате во MIS и да аплицирате: 

Водечкиот партнер е адресат на целата кореспонденција за време на 

процесот на аплицирање и процесот на оценување, па затоа, 

информациите за контакт мора да бидат точни и актуелни! 



Содржина на пакетот за аплицирање 

Водич за апликанти 

Прилози 

• Прилог 1 – Оценување на проектните предлози; 

• Прилог 2 - Исполнување на програмските 

индикатори и рангирање на проектните предлози; 

• Прилог  3  – Поднесување жалба; 

• Прилог 4 – Државна помош и de minimis одредби; 

• Прилог 5 - Упатство за електронско поднесување 

на проектни предлози 

Формулар за аплицирање 

Анекси (A1- A3) 



Формулар за аплицирање 

Drop-down 
menus 

Пополнете ги сите делови од формуларот за аплицирање 

последователно, почнувајќи од насловната страница 

Приоритетна оска 

Специфична цел 

Вид на проект 

Поле на интервенција 

 

Изменувањето на стандардниот формулар за 

аплицирање или на анексите кон него може  да 

резултира со отфрлање на вашата апликација! 



Формулар за аплицирање  
– профили на партнерите 

Опишете го бекграундот и обемот на компетенциите и 
активностите на организацијата, фокусирајќи се на 
искуството и експертизата поврзана со целите на 
проектот, активностите и резултатите. 

Дали партнерите во проектот имаат 
овластување да ги спроведат 
проектните активности предвидени 
за секој од нив? 
Дали партнерите во проектот се 
искусни во управувањето со проекти 
со финансирани од јавни фондови? 

Претходното искуство во проекти 
финансирани од јавни фондови  во 
областа опфатена со тековниот 
проект ќе се смета за предност. 



Критериуми за соработка  
и прекугранично влијание 

 

 

 

 

 

 

Опишете каква ќе биде долгорочна 
заедничка корист за партнерските 
организации, целните групи и 
програмската област. Ве молиме, 
имајте предвид дека проектот треба 
да покаже јасно прекугранично 
влијание, односно поширок ефект 
кој може веродостојно да им се 
припише на спроведените 
активности во рамки на проектот.  

Проектниот предлог треба да ги 
задоволува најмалку заедничкиот 
развој и заедничката 
имплементација, и дополнително, 
еден од другите два критериуми за 
соработка: заедничко финансирање 
или заеднички проектен тим. 

Кога се пополнува 
соодветното поле за 
оправданост, знакот за 
проверка за избраниот 
критериум за соработка 
ќе се појави автоматски. 



Формулар за аплицирање - бекграунд на проектот, 
цели на проектот, целни групи 

Бекграунд на проектот - тековна 
состојба на секторот; 
детектирани проблеми и / или 
проблеми со кои се соочувате; 
потенцијал за развој; слабости и 
ограничувања на одбраната 
целна група (и) во конкретниот 
регион итн. 

 

Цели на проектот - во согласност 
со специфичната програмска 
цел.  

 

„Целни групи” - групи / ентитети 
кои ќе бидат позитивно 
засегнати со проектот. 



Проектни активности 

„Формирање на проектниот 
тим", „Известување за 
проектот", „Состаноци на 
проектниот тим", 
„Подготовка на тендерска 
документација" итн. не се 
сметаат за посебни 
активности, бидејќи тие би 
можеле да бидат 
инкорпорирани во речиси сите 
други проектни активности. 

- Максимум 15 активности; 
- Потребни за постигнување 

на целите, добро 
дефинирани, реални и 
остварливи; 

- Организирајте ги по 
типови и покажете ја 
нивната меѓусебна 
поврзаност. 

- Наведете ја секоја активност; 
- Пополнете ја точната 

локација за нејзиното 
спроведување (регион NUTS 
III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активностите надвор од 
подобната област мора да 
бидат поврзани со учество / 
организација на настани (на пр. 
семинари, обуки, службени 
патувања). 



Управување со проектот,  
мониторинг и кохерентност 

Хоризонталните 
принципи треба да 
бидат евидентни и од 
описот на проектните 
активности. 

-Наведете ги одговорностите 
на секој партнер во 
проектот, структурата на 
проектниот тим и 
одговорностите за секој 
член; 
 
-Наведете кон 
постигнувањето на кој 
програмски аутпут 
индикатор е насочен вашиот 
предлог проект! Обрнете 
внимание на Анекс 2 од УзА! 
 
- Опишете ја кохерентноста 
со другите ЕУ или 
национални стратегии, 
програми, иницијативи. 

 



Проектен буџет 

 

 

 

Табела 2 – детален преглед на проектни линии:  

-  Пополнете ги БЛ 3, 4, 5 и 6 (директните трошоци); 

- ставете го процентот на рамна стапка за БЛ 1 “Трошоци 
за персоналот; 

- означете го процентот на рамна стапка  за БЛ2 
“Канцелариски и  административни трошоци”; 

Автоматски се пополнува: 

Табела 1 - вкупен буџет по партнери на проектот; 

Табела 3 - збирен преглед на буџетските линии по потекло на 
партнерите во проектот; 

Табела 4 - збирен преглед на буџетските линии по партнери на 
проектот; 

Табела 5 - извори на финансиски средства за проектот / 
кофинансирање на партнерите. 

+ Изјава за партнерство и кофинансирање; 

 

 



Корисни совети во подготовката  
на апликацијата 

Не го чекајте крајниот рок за доставување 
на вашите предлози! Планирајте го 
процесот на апликација однапред. 

Пополнете го Формуларот за аплицирање и 
анекси кон него внимателно, и колку што е 
можно појасно, за правилно да се оцени 
вашата апликација. 

Избегнувајте да одговарате на прашањата со 
едноставни одговори со една реченица. 



Подготовка на анекси 

Сите анекси треба да бидат  потпишани од законскиот 
застапник или овластеното лице од водечкиот партнер и / или 
соодветниот партнер на проектот, со датум и печат. 

 

А1. Список за испратени документи - само водечки партнер 

А2. Договор за партнерство на проектот - сите партнери 

А3. Изјава за е-пошта - само водечки партнер 

Декларација за подобност и посветеност - секој партнер 

Анекс C Договор за грант - информативно 

 

 



Подготовка на придружни документи 

Б1 Документи и други докази за актуелниот правен статус на секој 
проектен партнер - не постар од 6 месеци пред датумот на 
поднесување на пријавата; 

Б2 Одлука на раководното тело на подносителот / локален совет / 
управен одбор / слично тело или раководно лице од секој 
партнер-проект за отпочнување и спроведување на проектот; 

B2.1 Полномошно од законските застапници на партнерите во 
проектот, доколку апликацијата и / или приложените изјави не се 
потпишани од страна на законските застапници на водечките 
партнер / партнери на проектот; 

Б3. Оправданост на паушалните трошоци - за расходите 
планирани како паушални средства под буџетска линија 4, под-
линија "Консултантски услуги, студии, проекти, развој на веб-
страници итн.". Секој партнер треба да обезбеди оправдување за 
пресметаниот износ на англиски јазик, потпишан од страна на 
законскиот застапник или овластеното лице. 



Придружни документи  
за инвестициските проекти 

Б4 – Придружни документи кои се однесуваат САМО НА 
ИНВЕСТИЦИСКИТЕ АКТИВНОСТИ 

 

Б4.1 - Кога инвестициските активности се вршат на општинска или 
државна сопственост: Б4.1.1 - Имотен лист + Б4.1.2 - Согласност на 
сопственикот; 

Б4.2 - Кога инвестициските активности подразбираат поминување / 
пристап преку приватна сопственост: Б4.2.1 - Согласност на 
сопствениците + Б4.2.2 - Имотен лист; 

Б4.3 - Во случај на инвестициски активности во рамките на териториите 
/ објектите со посебен статус, релевантната документација што се бара 
согласно соодветниот национален закон; 

Б5 - Позитивна оценка за влијанието врз животната средина која се 
бара согласно националното законодавство, издадена на оригиналниот 
јазик и преведена на англиски јазик -  Позитивна оценка за влијанијата 
врз животната средина ИЛИ Изјава издадена од релевантното тело, 
јасно наведувајќи дека оценка за влијанието врз животната средина 
не е неопходна. 



Придружни документи  
за инвестициските проекти 

 

 

Б6. Документи поврзани со градежни работи 

 

Б6.1. Одобрени детални проекти (технички дизајн) 

 

Б6.2. Објаснување - според националното законодавство на двете земји, на 
оригиналниот јазик и превод на англиски јазик (потпишан и со печат од соодветниот 
партнер) 

 

Б6.3. Детална предмер-пресметка -  на оригиналниот јазик и превод на англиски 
јазик потпишан и заверен од соодветниот партнер, како и со потпис и печат од 
овластените проектанти и сопствениците на имотот 

 

B7. Актуелни фотографии 

 

B8 – Технички спецификации на предвидените набавки, со точни количини (на 
англиски јазик, потпишано и заверено од соодветниот партнер). 



Придружни документи  
за инвестициските проекти 

- Во случај на градежни работи, за кои не е потребно одобрение на 

деталниот проект, апликантот мора да поднесе изјава од релевантната 

институција за исклучок од правилото за одобрување на проектот. За 

истите планирани градежни активности и реконструкции се 

применуваат детални појаснувања преку соодветните документи - 

креирани шеми, архитектонски истражувања и цртежи, објаснителни 

белешки и предмер-пресметки. 

- Неприложувањето на одобрен градежен проект (ако е применливо) е 

причина за директна елиминација без можност за дополнително 

доставување. 



Корисни совети за подготовка на  
документите за аплицирање 

Сите придружни документи треба да се достават на 
оригиналниот јазик и доколку се бара, да се преведат и на 
англиски јазик. 

Прашања можат да се доставуваат 21 ден пред крајниот рок! 

Ако некои од скенираните датотеки се преголеми и тешко се 
закачуваат од компјутер, прифатливо е истата датотека да биде 
поделена на неколку датотеки, јасно наведувајќи кој дел од 
соодветниот анекс го содржат. 

Сите документи треба да бидат се соодветно потпишани, со датум и со 
печат! 



Краен рок за доставување предлози  
и технички услови 

Најновите верзии на најупотребуваните 
прелистувачи 
(Chrome 39, Internet Explorer 11, Firefox 35, 
итн.) 
можат да се користат. 

Рокот за доставување на проектните 
предлози е 11.05.2018, 17:00 h, локално 
бугарско време. 



Структура на електронски документи 

Документите треба да се 
скенираат со 
конвенционална машина 
за скенирање -  
фотографирање не е 

дозволено! 



Електронско поднесување 

Со овој Повик за проектни предлози не се бара поднесување на документи на 
хартија. Предлог-проектот мора да се поднесе целосно во електронска форма, 
користејќи го електронскиот систем, достапен на следниот линк: 

https://bp.ipa-cbc-007.eu/beneficiary/login; 
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Чекори на оценка 

1. Проверка на административната усогласеност и проверка на подобноста 

2. Техничка оценка и оценка на квалитетот 

3. Финансирање: за да се предложи за финансирање, проектот мора да ги исполни 
сите административни критериуми и да добие најмалку 65 бодови од техничката 
оценка и оценката на квалитет. 

NB: Кандидатот може да биде исклучен во која 
било фаза од процесот на евалуација, селекција 
и пред-договорниот процес ако се констатира 
дека не ги исполнува критериумите за 
подобност. 



Поднесување жалба 

 

 

 

 

Водечкиот партнер може да поднесе жалба до УО против одлуката на ЗКС, по приемот 
на известувањето од УО. 

 

1.      Жалба по оценката за административната усогласеност и оценката за подобност – во рок 
од 7 работни денови откато водечкиот партнер добил официјално известување за резултатите од 
оценката за административната усогласеност и оценката за подобност; 

2. Жалба по техничката оценка и оценката за квалитет: 

- Водечкиот партнер може да ја побара увид во техничката оценка од УО во рок од 5 работни дена 
по официјалното известување за резултатите од процесот на селекција; 

- Во рок од 7 работни дена по официјалниот прием на техничката оценка од УО (преку 
електронската адреса наведена во Анекс А3) и по внимателно разгледување на примената на 
критериумите за избор и причините за техничките резултати и коментарите на оценувачите, 
водечкиот партнер може официјално да поднесе жалба. 

 

 

 



Ви благодарам за вниманието! 
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