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1. Идентификација на идејата на проектот;

2. Изготвување на проектниот предлог – формулирање на
целите, активностите, опис на прекуграничниот ефект, улогата
на проектните партнери, резултатите, одржливоста,
мултиплицирачкиот ефект на проектот.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ



1. ИДЕЈА НА ПРОЕКТОТ:

• да решава постоечки проблем или да задоволи некоја
потреба;

• да одговара на финансиската / програмската рамка;
да е прифатлива за проектните партнери и тие да се вклучат
во нејзиното спроведување;

• да биде разбирлива, остварлива и одржлива во времето;

• да се содржи во проектното име.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ



2. ПРОЕКТЕН ПРЕДЛОГ:

Општа цел:

• соодветна на проблемите на целната група/регион и е
идентифицирана во Програмата;

• ја опишува важноста на проектот за општеството во вид на
долгорочни придобивки;

• допринесува за постигање на целите на Програмата преку
реализација на конкретниот проект.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ



2. ПРОЕКТЕН ПРЕДЛОГ:

Специфичните цели:

• се соодветни на општата цел;
• одговараат на конкретниот проблем/потреба, која со

проектот треба да се реши/реализира;
• треба да се постигнат преку спроведување на проектот;
• се дефинираат под формата на одржлива корист за целните

групи.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ



2. ПРОЕКТЕН ПРЕДЛОГ:

Проектните цели треба да се:

• Конкретни и јасни;
• Лесно мерливи;
• Остварливи;
• Реалистични;
• Врзани сo време.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ



СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА И ПРИОРИТЕТНИ ОСКИ:

Стратегиска цел: јакнење на прекуграничната соработка меѓу
луѓето и институциите во регионот со цел заедничко справување
со заедничките предизвици и искористување на неискори-
стениот потенцијал.

Приоритетна оска 1: ЖИВОТНА СРЕДИНА

Приоритетна оска 2: ТУРИЗАМ

Приоритетна оска 3: КОНКУРЕНТНА
СПОСОБНОСТ

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ



1. Насловна страница;

2. Контролен лист за проверка на содржината;

3. Информација за проектните партнери /максимално 5
партнери/;

4. Идентификација на проектот:
• критериуми за партнерство /т.1.2 ФА/ – задолжителни:

заедничка подготовка и заедничко спроведување + уште 1
дополнителен: заеднички тим или заедничко финансирање;

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ І И ІІ



• прекуграничен ефект на проектот /т.1.3 ФА/ - влијание на
проектот врз: населението, организациите, квалитетот на
живот во прекуграничниот регион и регионалната економија;
финансиски информации /т.2 ФА/;

• анализа на потребите, силните и слаби страни и
ограничувања на целните групи и регионот /т.3.1 ФА/;

• поврзаност со специфичната цел на Програмата /т.3.2 ФА/;
• поврзаност со општата цел на Програмата /т.3.3 ФА/;

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ І И ІІ



• целни групи и корисници /т.3.4 ФА /. Целни групи се јавни
групи / лица врз кои проектот позитивно ќе влијае.
Директните корисници се директно вклучени во проектната
имплементација. Крајните корисници ќе имаат корист од
реализацијата на проектот на долг рок;

• активностите на проектот /т.3.5 ФА / треба да се: реални,
јасни, детално опишани; поврзани со целите и резултатите на
проектот; реализирани од директните корисници и
проектните партнери;

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ І И ІІ



• комуникација и транспарентност /т.3.6 ФА/ - стратегија за
комуникација, комуникациски инструменти/материјали;

• временска табела на активности /т.3.7 ФА/ - по

тримесечја;
• управување на проектот и отчет /т.4 ФА/ - структура на

проектниот тим, одговорности на секој проектен партнер
и член на тимот;

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ І И ІІ



• очекувани крајни продукти /т.5.1 ФА/ - се плод на успешното
спроведување на проектот; водат до постигање на целите на
проектот; треба да се реалистични, остварливи, мерливи;
стандардизирани според конкретната цел на секоја
приоритетна оска;

• мултиплицирачки ефект /т.5.2 ФА/ - опис на можностите за
дополнителен развој на проектната идеја во последователни
проекти; идно влијание на корисните ефекти на проектот врз
повеќе луѓе / јавни сектори; стимулирање на нови процеси /
креирање на нови модели / практики;

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ ІІ



• одржливост /т.5.3 ФА/ - опис на можностите за подршка на
одржливоста на постигнатите проектни резултати /5 години
за инвестициски проекти и 2 години – за меки мерки/; кои
активности ќе продолжат и како, одговорен проектен
партнер;

• поврзаност на проектот со други стратегии и проекти /т.6.1 и
т.6.2 ФА/;

• хоризонтални теми /т.6.3 ФА/ - Одржлив развој, еднакви
можности и недискриминација, еднаквост меѓу мажите и
жените.

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ ІІ



• 5 буџетни табели;
• Декларација за партнерство и кофинансирање – се генерира

автоматски за секој проектен партнер; се внесува: име и
позиција на официалниот претставник на секој проектен
партнер, потпис, печат, датум;

• Декларација за подобност и обврзување - се генерира
автоматски за секој проектен партнер;

• Резиме на проектот – се изготвува на англиски, бугарски и
македонски јазик; англиската верзија е со предност во случај
на констатирани различности во информацијата.

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
ДЕЛ ІІІ



Анекси А:
А1.Контролен лист;
А2.Партнерски договор;
А3.Декларација за државна помош – само за бугарските
проектни партнери;

Анекси В:
В1.Документ за тековна состојба на апликантот;
В2.Одлука на општински совет/управен орган на апликантот за
подготовка и имплементација на проектот; Полномошно;

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
АНЕКСИ



Само за инвестициски проекти:

В3.1.Документ/акт за сопственост  на општински/државен 
имот; 
В3.2.Декларација за согласност на сопственикот на приватниот 
терен;
В3.3.Документи согласно националното законодавство за 
заштитените територии; 
В3.4. Оценка за влијанието врз животната средина или
Становиште од соодветна институција дека не е потребно
издавање на ОВЖС;

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
АНЕКСИ



В3.5.Одобрен архитектонски проект /во оригинал или
нотарски заверена копија/, издаден не покасно од 2 години
пред крајниот рок на тековниот Повик; објаснителни белешки
и КСС /во оригинал и превод на англиски јазик/;

В4.Техничка спецификација за материјални активи – кај
набавка на опрема;

Анекс С: Договор за помош.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
АНЕКСИ



Сите документи се печатат на хартија во формат А4 и се
подредуваат по следниот редослед: ФА, анекси А, анекси В;

Оригиналните документи се нумерират во долниот десен агол,
започнувајќи од насловната страница на ФА;

Оригиналните документи се скенираат и заедно со
електронската форма на ФА се снимаат на електронски носител
/електронска копија на проектот/;

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ



Оригиналот и неговата електронска варијанта се ставаат во
плико/кутија, врз кој/која се запишува:

Programme name : Interreg - IPA CBC Bulgaria –

the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme

Call for Proposal number: 2014TC16I5CB006-2015-1

Full name and address of the applicant: ………………..

Inscription: “Not to be opened before the opening session”

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ



Краен рок за поднесување на проектните предлози 
за тековниот повик – 25 јануари 2016 година, 

16:00 часот локално време –
во главната канцеларија на Заедничкиот секретаријат 

- Ќустендил, 
ул. “Марин Дринов” бр. 7

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ



Благодариме за вниманието!

Програмата е кофинансирана од 
ЕУ.

Програма за прекугранична соработка
Интеррег-ИПА Бугарија - Македонија

CCI: 2014TC16I5CB006


