УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПИШУВАЊЕ
ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВАЊЕ ГРАНТ ПОДДРШКА

ЕУ

ФОНДОВИ

ГРАНТОВИ

ОБУКИ

EКСПЕРТСКО
ПИШУВАЊЕ

www.proefekt.mk

За ПроЕфект Иново
ПроЕфект ИНОВО е консултантска организаци а ко а обезбедува решени а за
подобрување на организациска ефективност и унапредување на финансиска
одржливост на нашите партнери и клиенти, преку поддршка во изнаоѓањето на
неповратна финансиска поддршка од донаторските агенции и програми активни во
Македоини a и во регионот на Југоисточна Европа.

Од тимот на ПроЕфект
Почитувани колеги и колешки,
Ви благодариме за интересот за понудата за услуги на ПРОЕФЕКТ ИНОВО, во делот на
подготовка и спроведување на проекти за грант поддршка и тендери за услуги. Клучни
активности на ПРОЕФЕКТ се личен и професионален разво на возрасни и млади преку
oбуки, менторска поддршка, стручна поддршка и аутсорсинг на Вашите активности за
обезбедување на средства. Ние веруваме во тоа дека знаењето е на моќната алатка во
денешно време и доживотното учење е сила што прави посто ан разво во нашето
општество.
Првиот дел на името на ПроЕфект, се состои од два збора: ПРОФЕСИОНАЛЕН и ЕФЕКТ. Како
консултантска организаци а би сакале да Ви овозможиме да имате подобрени
професионални ефекти во Вашата работа преку грант поддршка или преку подобро
раководење на Вашите идни проекти. Вториот дел на името ИНОВО, означува дека сакаме
да а поттикнеме иновативноста во организициските решени а и креативноста на
вработените во извршувањето на работните задачи, за Ваш понатамошен успех!
Станете дел на стотиците претпри ати а, институции и здружени а кои ги користеле услугите
на ПРОЕФЕКТ ИНОВО.

Тимот на ПроЕфект Иново

Зоран Сто ковски,
Бизнис консултант
и обучувач

Николина Николовска,
Професионален Обучувач

Бил ана Пешева
Професионален обучувач
и коуч

Викториа Радевска
Бизнис консултант и
обучувач
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Зошто да се одбере ПроЕфект?
РАЗНОВИДНОСТ ВО ПОНУДАТА
Повеќе од 30 уникатни курсеви за обука за да се исполнат највисоките
професионални потреби на клиентите
ЛЕСНО ДОСТАПНА ЛОКАЦИЈА
Просториите на Проефект се во Ново Маало (од другата страна на паркингот зад
ГТЦ) во центарот на Скопје, со 5 јавни паркинзи околу нас.
ИСКУСТВО
Директно организациски искуство од 7 години со програми со личен и
професионален развој на клиенти и 25 годни искуство на персоналот со обуки,
менторство, фацилитација, аутсорсинг и др.
ЕКСПЕРТИЗА
Секој курс е специјално дизајниран и испорачан од акредитиран професионалец.
ПРОЕФЕКТ ангажира повеќе од 15 тренери, експерти од областа на проектниот
менаџмент, комуникологијата, психологијата, лидерството и менаџментот,
социолошките науки.
ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Можност за избор на погодни датуми за курсот во случај на групи од 5 или повеќе
вработени членови од истата институција
СПОЈУВАЊЕ НА СЕСИИ ОД ОБУКИ
Можете да изберете сесии од до 3 различни обуки, на пр. од "Основни" и
„Напредни“ обуки во "Сите во еден" пакет за обука
ПОДДРШКА ЗА НАОЃАЊЕ СРЕДСТВА
Тимот на ПРОЕФЕКТ може да Ви помогне да аплицираат за финанси-рање од
грант програми (на пр. Хоризнот Европа, Прекугранична соработка, Еразмус,
ИПА III, итн.) за да ги зголемете шансите за добивање грант.
ФОКУСИРАНОСТ КОН РЕЗУЛТАТИ
Од секоја обука на ПРОЕФЕКТ, на крајот мора да се има најмалку еден видлив
резултат или продукт.

ОБУКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ
ПРОЕКТИ И ТЕНДЕРИ

Обуката дефинитивно помага да
се појаснат методите,
термините и да се добие преглед
за подготовката на проекти.
Човек се чувствува посигурно
дека може да успее во водите на
грант поддршката после оваа
обука. Концептот на
последователното менторство
е одличен!

Коментар на учесник во основната обука за
подготовка на ЕУ проекти одржана на 17-18 април 19
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2 4 30
ПЛАН
2 ДЕНА
ОБУКА

ОБУКА ЗА
ПЛАНИРАЊЕ НА
ЕУ ПРОЕКТИ
Претставување на до
30 грант програми
Дефинирање на
структура на проект
Об аснување на
пополнување на
апликаци а
Буџетирање
Правила за
аплицирање

ЗА ПЛАНИРАЊЕ
НА ПРЕДЛОГ
ПРОЕКТ ЗА ГРАНТ

4 МЕНТОРСКИ 30 ДЕНОВИ
ЧАСА
ДО ПРОЕКТ
ПОПОЛНУВАЊЕ
АПЛИКАЦИЈА
ЗА ПРОЕКТ

ПРОВЕРКА НА
КВАЛИТЕТОТ
Проверка на
квалитетот на
апликаци ата и
корекции пред
испраќање
На исплатлив
начин за разво на
предлог проект
Проефектен начин
до грант поддршка

Еден на еден
средби за
пополнување на
апликаци а за ЕУ
фондови
Комплетирање на
документаци а
Испраќање на
финална
апликаци а

Опција за
онлајн Обука

Котизаци а: 12.500 мкд

070 355 095 * info@proefekt.mk

15%

попуст за 2 учесници
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3 5 35
ПЛАН
3 ДЕНА
ОБУКА

ОБУКА ЗА
ПИШУВАЊЕ НА ЕУ
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ
Анализа на упатството за
пополнување на
апликаци ата
Пишување на концепт
документ
Пополнување на секо на
апликаци ата
Пополнувањето на
буџетот
Испраќање на проектот
преку PROSPECT системот
за ел. доставување

Котизаци а: 18.250 мкд

ЗА НАПРЕДНИ
ВЕШТИНИ
ЗА ПИШУВАЊЕ ЕУ
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

5 МЕНТОРСКИ 35 ДЕНОВИ
ЧАСА
ДО ПРОЕКТ
ПОПОЛНУВАЊЕ
АПЛИКАЦИЈА ЗА
ПРОЕКТ

ПРОВЕРКА НА
КВАЛИТЕТОТ

Еден на еден средби за
завршување на
деловите на апликаци а
за ЕУ фондови
(Релевантност, Опис на
проектот, План на
активности,
Методологи а,
Одржливост, Прилози,
Буџет
Испраќање на финална
апликаци а

Проверка на
квалитетот на
апликаци ата и
корекции пред
испраќање
Пополнување на
табелата за оценка на
проектот
Барање мислење од
други експерти за
проектот

070 355 095 * info@proefekt.mk

15%

попуст за здружени а
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3 3 33
ПЛАН
3 ДЕНА
ОБУКА

ОБУКА ЗА
ПИШУВАЊЕ
ПОБЕДНИЧКА НА
ПОНУДА ЗА ТЕНДЕР
разво на стратеги а за за
меѓународни тендери за
услуги;
преговарање со локални и
меѓународни партнери;
подготвка на технички
предлог проект за тендер;
формулирање на буџети
за конкурентни проекти;
Екипирање со на добри
членови во тимот

Котизаци а: 24.500 мкд

„КАКО ДА ДОБИЕТЕ
МЕЃУНАРОДЕН
ТЕНДЕР ЗА УСЛУГИ
ОД ЕУ “

5 МЕНТОРСКИ 35 ДЕНОВИ
ЧАСА
ДО ТЕНДЕР
ПОПОЛНУВАЊЕ
АПЛИКАЦИЈА ЗА
СЕРВИС ТЕНДЕР
Еден на еден средби за
завршување на
деловите на тендерска
документаци а за ЕУ
Финализаци а на
прилози
Завршување на буџет
Испраќање на финална
апликаци а

070 355 095 * info@proefekt.mk

ПРОВЕРКА НА
КВАЛИТЕТОТ НА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТА ЗА ТЕНДЕР
Проверка на
квалитетот на
апликаци ата и
корекции пред
испраќање
Пополнување на
табелата за оценка на
проектот

15%

попуст за здружени а
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2 4 15/30

ПЛАН
2 ДЕНА
ОБУКА

ОБУКА ЗА
ПОДГОТОВКА НА
ЕРАЗМУС+
ПРОЕКТИ
Правила и начин за
аплицирање за Еразмус+
Процес на подготовка на
Еразмус + проекти (КА1,
КА2, КА3, Акт. Спорт)
Нао
Пополнување на
Еразмус+ проектна
апликаци а (Дел А, Дел Б)
Разво на буџет и други
админстративни потреби

Котизаци а: 12.500 мкд

ЗА ПОДГОТОВКА
НА ЕРАЗМУС+
ПРОЕКТИ
(КА1 , КА2, КА3, СПОРТ)

15/30
4 МЕНТОРСКИ ДЕНОВИ
ЧАСА
ДО ПРОЕКТ
МЕНТОРСКА
ПОДДРШКА

Еден на еден средби за
завршување на
проектна апликаци а
(КА1, КА2, Спорт)
Пристапување на еапликаци ата
Завршување на делови
за претсавување на
партнерите
Финализирање на
апликаици ата
Испраќање преку
интернет апликаци а

070 355 095 * info@proefekt.mk

ПОПУСТИ ЗА
ПОВЕЌЕ
УЧЕСНИЦИ
За 2 учесници, попустот
е 15% т.е. 16.200 мкд со
се вклуќено
За 3 учесници попустот
е 30% (по учесник 6.650
мкд) или вк. 19.950 мкд.
(без ментор. поддршка)
За 4 учесници попустот
е 35% (6.150 мкд од
учесн-ик)) или вк.
24.750 мкд, (без ментор.
поддршка)

15%

попуст за здружени а
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2 2 20

ПЛАН
2 ДЕНА
ОБУКА

ОБУКА ЗА
БУЏЕТИРАЊЕ И
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
ЕУ ПРОЕКТИ
Финансиски менаџмент
ПРАГ услови за грантови
финансирани од ЕУ
Ко-финансирање и in-kind
учество
Буџетирање на трошоци
Проектна
администраци а
Процедури за набавки
Ре-грантирање
Известување

Котизаци а: 12.500 мкд

ЗА ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ,
АДМИНСТРАТИВНОФИНАНСИСКИ
ПРАВИЛА (ПРАГ) И
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕУ ПРОЕКТИ И
ДРУГИ ДОНАТОРИ

2 МЕНТОРСКИ 20 ДЕНОВИ
ЧАСА
ДО БУЏЕТ
ПОПОЛНУВАЊЕ НА
БУЏЕТОТ НА
ПРОЕКТОТ

ПРОВЕРКА НА
КВАЛИТЕТОТ
Проверка на
квалитетот на
буџетот, наративното
об аснување и
учеството на
апликантот
Пополнување на
админ-финансиски
формати
Барање мислење од
други експерти

Еден на еден средби за
завршување на буџетот,
сметководствена
документаци а и
процедури набавки,
Подготовка на
Финансиски извештаи
Дефинирање на
процедури за
админстративно
финансиско работење

070 355 095 * info@proefekt.mk

15%

попуст за здружени а
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ЕКСТРА

ПОНУДА

НА ОБУКИ И
ПОДДРШКА ЗА
ПОДГОТОВКА И
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
НА ПРЕДЛОГ
ПРОЕКТИ

CREATIVE

ПРЕКУГРАНИЧНА HORIZON 2020
СОРАБОТКА И
ПРОЕКТИ
BALKAN-MED
ОБУКА ЗА
ПОДГОТОВКА НА
CBC И BALKAN-MED
Наоѓање на партнери
за проектот (Срб, Бг, Гр,
Кос, Алб)
Изработка на концепт
проект
Изработка на полна
апликаци а
Буџетирање на трошоци
Процедури за набавки
Планирање на план за
спроведување на проект

Котизаци а: 18.250 мкд

ОБУКА ЗА
ПОДГОТОВКА НА
HORIZON 2020
ПРОЕКТИ
Еден на еден средби за
завршување на буџетот,
сметководствена
документаци а и
процедури набавки,
Подготовка на
Финансиски извештаи
Дефинирање на
процедури за
админстративно
финансиско работење

070 355 095 * info@proefekt.mk

EUROPE
ПРОЕКТИ

ОБУКА ЗА
ПОДГОТОВКА НА
ПРОЕКТИ ЗА
АМБАСАДИ
Проверка на
квалитетот на буџетот,
наративното
об аснување и
учеството на
апликантот
Пополнување на
админ-финансиски
формати
Барање мислење од
други експерти

15%

попуст за здружени а
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ЕКСПЕРТСКО
ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТ
Господ ни ги донесе ПроЕфект, нашите
консултанти. Благодарение на нив, мојата
компанија доби грант од 315.000 евра за
комерцијализација на иновации од ФИТР,
внимателно анализираа се' кај нас, а потоа
направија и анализа дали има ваков
пронајдок како нашиот и во Европа. Сега ни
помагаат во известувањата и реализацијата
на проектот. Одиме повторно со нив за
следниот проект, сега во Horizon Europe!
Сопственик на заштитно друштво од Скоп е,
добитници на грант од ФИТР
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ЕКСПЕРТСКО
ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТ
ПРИМЕНА НА
ДЕФИНИРАЊЕ ШТО ВКЛУЧУВА ПЛАЌАЊЕ
ПО
БРОЈ НА
ОВАА УСЛУГА?
УСПЕХ
ДЕНОВИ

Се
дефинираат
бро
на
експертски/консултатски
денови потребни за пишување
комплетирање на проектната
апликаци а (предлог проект,
буџет, прилози (референци, CV,
придружна документаци а), и
сл.

Изработување

НА ПР. ЗА ПРОЕКТЕН КОНЦЕПТ:
5 ДЕНОВИ
ЗА IPAIII ПРОЕКТ: 8-15 ДЕНОВИ
ЗА ЕРЗМУС КА1 - 5-7 ДЕНОВИ
ЗА ЕРАЗМУС КА2 -8- 15 ДЕН.
ЗА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА: 20-30 ДЕН.
ЗА CREATIVE EUROPE: 8-15 ДЕН.
ЗА АМБСАДА НА САД - 5-7 ДЕН,
ЗА ФИТР - 5-12 ДЕН,
ИТН.

skype средба)

Консултант. ден: 12.250 мкд

активности

календар

со

на

дефинирани

таргети се’ до поднесување на
проектната апликаци а
Организирање

средба/и

за

обезбедување на придонес од
персоналот за пополнување на
апликаци ата (можност и за
Пополнување

апликаци а

(и

можност за пополнување на
онла н Формулар), вклучува ќи
и резиме/концпет документ и
доста-вен/и за преглед
Испраќање на апликаци ата до
донаторската

програма

(и

online достава)

070 355 095 * info@proefekt.mk

Клаузулата за успех (success

fee) по успешно добивање на
проектот вклучува од вкупниот
износ да бидат наплатени само

50%, а остатокот во случа на
успех се зголемува за 5 пати (на
пр. ако вк. износ е 400 евра, со
префрлаат

евра

200

пред

кра ниот рок за доставување , а
другиот

дел

ако

се

добие

предлог проектот, се зголеми
за 500%) т.е. уште 1000 еур).
Во случа

да не се добие

проектот,

вториот

сумата

не

се

дел

на

исплаќа

кон

ПроЕфект.

50%

со клаузула на успех
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АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНИТЕ
ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ И
СТРАТЕГИЈА ЗА ГРАНТОВИ

Како дел на стратешкото планирање на нашата
организација, огранок на меѓународна развојна
организација, побаравме од ПроЕфект да ни
подготви детална анализа на можните
конкурси за аплицирање за грант. Во анализита
добивме анализа на 23 различни донаторски
програми и календар за аплицрирање на
проекти. Некои од понудените програми за нас
беа нови можности за грант поддршка. Целата
анализа влезе во нашата стратегија за
обезбедување финансиски средства.
Раководетелка за грант програми во огранок
на меѓународна организаци а
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АНАЛИЗА НА
ДОСТАПНОСТ
НА ГРАНТОВИ

АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОЕКТОРАТ,
СЕРВИС ЗА
ДОСТАПНОСТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГРАНТ
ПОВИЦИ
ГРАНТОВИ
ГРАНТОВИ
Од дата базата на Проефект
(со над 250 донаторски
програми), како и преку
пребарување на други дата
бази
на
донаторски
програми се очекува да се
идентификуваат меѓу 10-15
грант програми релаватни
за клиентот.
Врз основа на направената
анализа клиентот ќе добие
подготвен план/календар за
изработка на предлог
проекти
со
задачи
за
клиентот
Анализата се наплаќа од 1-5
денови

Консултант. ден: 12.250 мкд

За да се направи стратеги а
за
обезбедување
на
финансиски средства преку
грантови но и други начини
на фиансирање (донации од
индивидуи, спонзорства и
донации
од
компании,
crowdfunding кампањи, итн),
ПРОЕФЕКТ организира цел
процес на одредување на
приоритетие
на
организаци ата и за нив,
дефинирање на можните
извори
на
финансиска
поддршка
Стратеги ата се прави од 2-7
консултантски денови

070 355 095 * info@proefekt.mk

На
интернет
страницата
https://www.proefekt.mk/proektor
at-za-mesec-dekemvri-2020,
е
ПРОЕКТОРАТ,
на големиот
сервис за полесен пристап до
грантови. Станува збор за
отворен сервис во Македони а,
ко
е
бесплатен.
Во
ПРОЕКТОРАТ на почеток на
секо месец се претставуваат
активните
конкурси
за
грантови (IPA II/III, Erasmus+,
Creative Europe, Europe for
Citizens, Horizon Europe, итн),
програмите на агенциите за
меѓународен разво (УСАИД,
SIDA, SDC , итн), амбасадите и
другите странски и домашни
грант програми (ФИТР, CIVICA
Mobiliats, ФООМ, итн.)

50%

со клаузула на успех

14

ДРУГИ ОБУКИ ОД ПРОЕФЕКТ
30 ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ
ЗА РАЗВОЈ НА МЕКИ ВЕШТИНИ
ПроЕфект се фокусира на програми
обуки за разво на меките вештини на
персоналот како и разво на квалитетот
на релациите во било ко а организациа, за да се има успех во одржувањето
стабилност на пазарната позици а или
во локалната средина. Поради овие причини, секо одговорен работодавец
треба да ги поттикнува професионалните и личните вештини на своите
вработени.

Проефект нуди широк спекатар на обуки и работилници за разво на меки вештини:
Клучни
бизнис вештини

Calm down–
slow down

Kомуникациски
вештини

Релации
со клиенти

Решавање
на конфликти

Слушање
Критичко и
невербална
размислување
комуникација

Управување
со стресот

Критичко
размислување

Kреативнoст
и иновации

Носење
одлуки

Презентациски
Презентациски
вештини
вештини

Презентациски
раст
и развој
вештини

Кариерен

Медитација на
работно место

Комуникација
во тим

Управување
со времето

Вештини на
Синхронизација
преговорање
на тимови

Работа со
различности

Одговорност
и квалитет во
работата

Менаџмент
Грижа
и развој
вештини
на подредените

Менаџмент
Менаџмент
вештини
вештини

Лидерски
вештини

Одредување
на цели

Менаџирање
со ризици

Менаџмент
Справување
со игри
на моќ
вештини

Wellness
Менаџмент
approach
вештини

Работа
во мрежи

Фацилитаторски
вештини

Решавање
проблеми

Синхронизација
Синхронизација
на тимови
на тимови

Вештини
на продажба

КОНТАКТИ www.proefekt.mk +389 70 355095 info@proefekt.mk

1.ОБУКИ

ПОДДРШКА

ЗА
РАЗВОЈ НА

ЕУ
ПРОЕКТИ И
ТЕНДЕРИ

3. СПРОВЕДУВАЊЕ
И ИЗВЕСТУВАЊЕ

2. ЕКСПЕРТСКО
ПИШУВАЊЕ
УСЛУГИ ЗА ДОБИВАЊЕ ГРАНТ ПОДДРШКА
И ТЕНДЕРИ ЗА УСЛУГИ
КОНТАКТИ
www.proefekt.mk
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