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1. ВОВЕД 

Со цел да се подобри проектното работење во МРР и да се зголеми учеството на членките 

на МРР во заеднички активности од областа на руралниот развој во текот на изминатиот 

период Мрежата работеше на изготвување на постапка за проектно работење во МРР. 

Оваа постапка има за цел да ги постигне следниве резултати/подобрувања во 

работењето на МРР: 

- Зајакнат капацитетот на членките на МРР за работа во меѓусебно партнерство 

- Зголемени знаења и вештини  кај членките на МРР за работа на заеднички 

иницијативи и мобилизација на локалните ресурси 

- Подобрена изведба на МРР во делот на проектно работење базирано на потребите 

на локалните заедници чии претставници се членките на МРР 

- Зајакнати капацитети на МРР за координирање и реализација на интерни 

иницијативи 

Постапката за проектно работење се изготви како дел од активностите на Мрежата за 

рурален развој во рамките на Програмата на УСАИД за подобрување на работењето на 

организациите.  

Со цел да обезбеди континуитет на активностите од проектниот механизам, МРР за овој 

повик за проектни иницијативи обезбеди поддршка од компонентата за јакнење на 

капацитетите во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон 

климатските промени. 

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДДРШКАТА 

 
Со овој Повик ќе се поддржат иницијативи на организации членки на МРР кои 

придонесуваат кон постигнувањето на целите на Мрежата: 

 Промоција на информации и активности поврзани со руралниот развој во 

Македонија, зајакнување на можностите за размена на знаења и вештини помеѓу 

членките,  

 Промоција на регионалната соработка,  

 Подобрување на капацитетот и структурата на чинителите во руралниот развој,  

 Лобирање и застапување. 

2.1 Големина на поддршката 

Вкупниот износ на достапните средства во овој повик е 16.000 $. Буџетот за една 

проектна иницијатива побаран од МРР не може да надмине 2.000 $. При тоа МРР преку 

достапните средства за овој повик ќе покрие максимум 90% од вкупниот буџет на 

проектот, но не помалку од 55% од вкупниот буџет на проектот. Носителот на 

апликацијата и партнерите обезбедуваат најмалку 10% од вкупниот буџет на проектот 

во форма на: 

 Материјалнo учество (добра и услуги) или 
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 Финансиски средства. 

3. ПОДОБНОСТ НА АПЛИКАНТИТЕ 
 

Во овој дел се објаснува подобност на:  
- Апликант и  
- Партнер 

3.1 Подобност на апликантот 

За да бидете подобни за поддршка на проектна иницијатива, треба да ги исполнувате 

следните услови:  

- Да сте регистирана граѓанска организација;  

- Да бидете член на Мрежата за рурален развој на Република Македонија, зачленети 

најдоцна до 31. декември 2015 год.;  

- Да бидете оперативни во последните две години (т.е. да бидете регистрирани 

најмалку две години пред крајниот рок за поднесување на пријавата за проекти за 

овој повик);  

- Да имате платено членарина за предходната, 2015 година;  

- Да бидете директно одговорни за подготовка и раководење со проектот, и во 

никој случај да бидете во улога на посредник.  

3.2 Подобност на партнерите  

Партнерите учествуваат во подготовка и спроведување на проектот и трошоците кои 
произлегуваат за нив се исто така подобни како што се за апликантот.  

Партнерите мора да ги исполнуваат истите услови за подобност како и апликантот.  

Партнерите не смеат да бидат управно-организациски поврзани со апликантот 

(сестрински организации). 

3.3 Број на апликации  

- Една (1) организација може да се јави во максимум 2 апликации - еднаш (1) како 

апликант и еднаш (1) како партнер;  

- Едно партнерство може да се пријави само со една проектна апликација;  

4. СПРОВЕДУВАЊЕ 

4.1 Времетраење   

Сите проектни активности мора да бидат завршени во рок од 6 месеци по 
потпишувањето на меморандумот за соработка.  

4.2 Локација 

Проектните активности мора да се спроведат во средините околу кои гравитираат 
организациите учесници во проектот.  
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4.3 Типови на активности 

Примери на активности кои може да бидат поддржани: 

 Настани организирани околку важни прашања за рурален развој (на пример: 
промоција на различни форми на алтернативен туризам, заштита на животна 
средина, стекнување на знаења и вештини за нови технолошки процеси, итн.);  

 Промоција на граѓанска вклученост/волонтерство за прашања кои влијаат врз 
поединци или врз нивните заедници;  

 Воспоставување меѓу-регионални и меѓу-секторски партнерства за граѓаните да 
се обединат околу заеднички интереси и да обезбедат одржливи механизми за 
решавање на заедничките проблеми во руралните средини;   

 Нови и иновативни начини за генерирање приходи во сегментот на рурален 
равзвој (на пример: ментороство, подучување со цел размена на знаења помеѓу 
членките на МРР). 
 

Напомена:  Оваа листа на активности не е финална, се мотивираат апликантите да предложат 

и други иновативни активности кои се во согласност со предметот на повикот и целите на МРР.  

Активностите кои не се подобни: 

 Индивидуaлна поддршка (во тип на индивидуално спонзорство);  

 Подгрантирање; 

 Техничка поддршка (набавка на било каква техничка опрема) 

 Обезбедување финансиско учество за други проекти; 

 Поддршка на редовни активности на самата организација/ии кои аплицираат; 

 Градежни активности.  

4.4 Тип на трошоци  

Сите трошоци кои се предвидени во проектот, а се неопходни за спроведување на 

проектот и се образложени во Образец А – Образец за предлог проект како и Образец Б – 

Буџет се сметаат за подобни.   

4.4.1 Директни и индиректни  

Трошоците кои се сметаат за подобни се сите оние трошоци кои спаѓаат во категориите 

на директни или индиректни како што се наведени во Образец Б  - Буџет. За да 

трошоците бидат подобни, мора да се направени во согласност со принципите на добро 

финансиско управување со трошоци, во смислa на ефикасност на направените трошоци. 

Трошоците мораат да бидат евидентирани и да имаат соодветни документи за 

верификација на истите.  

4.4.2 Неподобни трошоци 

Трошоци кои се сметаат за неподобни се:  

- Покривање на долгови или камати од задоцнети плаќања;  

- Купување, набавка на опрема (нови или користени);  

- Давање на подгрантови или друга финансиска помош на трети страни.  

 

 



 

ул. Коста Веселинов бр.3A, 1000 Скопје 
T. +389 2 3075 506 | Ф. +389 2 3075 503 | Е. info@ruralnet.mk | www.ruralnet.mk 

 
 

5. ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ  

 
Секој предлог-проект треба да биде поднесен на Образец А – Образец за предлог 
проект, вклучувајќи го Образец Б - Буџет и Образец В – Изјава за партнерство, и сите 
потребни прилози.  

Образецот за предлог проект треба да биде целосно пополнет, и тој не смее да надминува 
10 страници (без буџетот и прилозите). За пополнување на пријавата треба да се користи 
македонска поддршка, фонт Calibri, големина 11.   

 

Потребни прилози:  

1. Доказ за регистрација на организацијата (апликантот и партнерот) од Централен 
регистар, не постара од 6 месеци; 
 
 

Напомена:  Изјавата за партнерство треба да биде потпишана и скенирана.  

 
Комплетните пријави мора да бидат поднесени до Админстративното тело во 
електронска форма во pdf формат, освен Образец Б – Буџет кој треба да буде во Excel. Во 
насловот на е-маилот треба да стои „Повик за поддршка на проектни иницијативи“ 
референтен број на повикот 08-013/01. 

Проектните инициjативи се испраќаат исклучиво на следната адреса: 
proekti@ruralnet.mk  

Пријавите мора да бидат пристигнати до Административното тело на Мрежата најдоцна 
до 16.00 часот на 16 март 2016 година.  Пријавите добиени по овој рок и на друга 
адреса нема да бидат разгледувани.   

Обрасците за пријавување се достапни на:  www.ruralnet.mk 

Сите дополнителни прашања може да бидат поднесени преку електронска пошта на 
следната електронска адреса: proekti@ruralnet.mk најдоцна до 6 март 2016 год. 

6. ПРОЦЕС НА ОЦЕНУВАЊЕ  

 
Со овој повик ќе се поддржат предлог проекти кои се иновативни и ќе постигнат видливо 
влијание врз општите критериуми дефинирани во постапката за проектно работење во 
МРР: 

а) Усогласеност со целите на Мрежата;  
б) Целни групи; 
в) Ефекти врз квалитетот на животниот стандард во руралните средини;  
г) Изведливост на проектите;  

 
Изборот е процес кој ќе се одвива во две фази: првично оценување наспроти посебните 
критериуми, и втора фаза доделување.  
 
Секоја пријава ќе биде првично оценета за да се гарантира дека ги исполнува основните 
барања и дека е во согласност со критериумите за квалификација, и тоа:  
 

mailto:proekti@ruralnet.mk
http://www.ruralnet.mk/
mailto:proekti@ruralnet.mk
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- Образецот за пријавување да биде целосно пополнет и да ги вклучува потребните 
прилози;  

- Пријавата да биде поднесена пред истекот на крајниот рок;  
- Образецот за пријавување да не биде напишан на рака;  
- Дадениот образец за пријавување и прилозите кон него да бидат користени и 

поднесени; 
- Побараната финансиска поддршка да не го надминува максималниот износ на 

грант наведен во овој повик; 
- Пријавата да биде поднесена од организација членка на МРР;  

 
Пријавата мора да биде во согласност со сите критериуми, со цел истата да премине во 
фазата на оценување. Пријавите кои не ги исполнуваат овие услови ќе бидат одбиени. 

Сите пријави што биле позитивно оценети во фазата на првично оценување ќе преминат 
во втората фаза на оценување. Административното тело ќе ги оценува апликациите врз 
основа на следниве критериуми за избор:  
 
1. Релевантност  Макс. 30 поени 
1.1 Колку е релевантна проектната иницијатива во однос на 

целите на повикот и целите на МРР? 
10 

1.2 Колку се јасно идентификувани потребите на целната група и 
колку јасно се дефинирани приоритети во решавање на истите? 

10 

1.3 Дали проектната иницијатива придонесува значително во 
постигнувањето на 4 (четирите) општи критериуми поставени 
во повикот и Постапаката за поддршка на проекти во МРР? 

10 

2. Ефективност и изведливост на проектите  Макс. 20 поени 
2.1 Дали се предложените активности соодветни и конзистентни 

во однос на целите и резултатите? 
10 

2.2 Дали планот за спроведување на активнстите е јасен и 
изведлив? 

5 

2.3 Дали апликантот и партнерите се соодветно вклучени во 
спроведување на проектот? 

5 

3.  Одржливост  Макс. 10 поени 
3.1  Дали проектот може да оствари реално влијание врз целната 

група? 
5 

3.2  Дали резултатите од проектот се одржливи и дали истите ќе 
продолжат и после завршување на проектот (т.е. дали се 
планирани соодветни мерки кои би придонеле во одржливост) 

5 

4.  Буџет и ефикасност  Макс. 20 поени 
4.1 Дали се активностите соодветно буџетирани? 10 
4.2 Дали соодносот на превидените трошоци и планираните 

резултати е задоволителен? 
10 

 Вкупно Максимум 80 
поени 

 
 

Административното тело, после втората фаза на оценка, подготвува ранг листа на 
проекти и ја доставува до Раководното тело за одлука.  
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Раководното тело ќе ги поддржи проектните иницијативи само на одговорни апликанти 
кои поседуваат потенцијал за успешно спроведување на предлог-проектите во 
согласност со критериумите и условите наведени во овој конкурс.  

Во текот на процесот на оценување, АТ може да побара дополнителни информации од 
подносителот на пријавата за предлог-проектот или за организацијата, коишто смета 
дека се потребни за завршување на оценувањето. Барањето дополнителни информации 
не подразбира дека АТ ќе го поддржи или нема да го поддржи предлог-проектот.  

До пријавените организации ќе се испратат писма за одобрување, одбивање или за 
условно одобрување на предлог-проектите. Организациите чии предлог-проекти ќе 
бидат одобрени ќе потпишат Меморандум за соработка со МРР на РМ за спроведување на 
проектни иницијативи . 


