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Кои се ЕУ грант програмите каде може да се аплицира ? 

ЕУ Фондови 2021-2027

- Хоризонт Европа

- Креативна Европа

- Еразмус +

- SMP COSME (Програм на
Единствениот Пазар)

- ESF + (ЕаSI)

- Solidarity Corps

- EIT

- ИПА III повици

- Civil society Facility and Media
programme (national and regional)

- IPA CBC (MK-AL, MK-BG, MK-GR,
MK-KOS, MK-SRB)

- IPARD

- Interreg Euro Med, Interreg Balkan
Med, Interreg ADRION

- ЕИДХР

- WBIF
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Струкутура на финансирање во рамките на ЕУ 

Линк за во Грант академија фејсбук група: 

https://www.facebook.com/groups/proefektgrantsacademy
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Струкутура на финансирање во рамките на ЕУ 

Линк за во Грант академија фејсбук група: 

https://www.facebook.com/groups/proefektgrantsacademy
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Струкутура на финансирање во рамките на ЕУ 
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Линкови за страници со повици за грантови

Структура на ЕУ Фондовите 2021-2027

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

https://www.facebook.com/groups/proefe

ktgrantsacademy

Finding and tenders – сите ЕУ 

фондови на едно место:

Грант Академија – facebook група

https://www.facebook.com/ShowroomSloveniaMK

https://showroom-si-mk.net/

SHOWROOM MK Линкови:

Зимска Грант Академија: 
https://tinyurl.com/winter-grant-academy-2023
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ЕУ Фондови 2021-2027

ЕУ Фондови 2021-2027• Отворени грант можности (за сите програми): 384
активни конкурси (од вкупни 924 објавени во дек 2022 )

• Најавени грант можности (за сите програми): 540

(на 19/12/2022)

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Акциски Програми во заедницата на ЕУ 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Области на финансирање на Програмите на ЕУ 
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ИПА III 2021-2027

Заклучно со октомври 2021 година, буџетот на ИПА III изнесува

14,162 милијарди евра (за целиот Западен Балкан и Турција) + 

21% од ИПА II

2014-2020

11.7
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ИПА III 2021-2027

Според структурата, ИПА III е поделена на 5 прозорци и 17
тематски приоритети :

Прозорец 1: Владеење на правото,
фундаментални права и демократија

Прозорец 2: Добро владеење,
усогласување на законодавството,
добрососедски односи и стратешка
комуникација

Прозорец 3: Зелена агенда и одржлива
поврзаност

Прозорец 5: Територијална и
прекугранична соработка

Прозорец 4: Конкуретност и инлузивен
раст
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ИПА III 2021-2027

Тематски приоритети на ИПА III, подобни кандидати и целни групи

ТЕМАТСКИ ПРИРИОРИТЕТИ

Прозорец 1: Владеење на правото, фундаментални права
и демократија

-Правосудство;
-Борба против корупција;
-Борба против организиран
криминал;
-Миграција и управување со граници;
-Фундаментални права;
-Демократија;
-Граѓанско општество.
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Прозорец 2: Добро владеење, усогласување на законодавството,
добрососедски односи и стратешка комуникација

Добро владеење;
Административни капацитети

и усогласување на националното

со европското законодавство;
Добрососедски односи и помирување;
Стратешка комуникација, мониторинг,

евалуација и комуникациски активности.

ТЕМАТСКИ ПРИРИОРИТЕТИ

Прозорец 3: Зелена агенда и одржлива поврзаност

Животна средина и климатски промени;
Транспорт, дигитална економија и енергетика.

ТЕМАТСКИ ПРИРИОРИТЕТИ
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Прозорец 4: Конкуретност и инлузивен раст
Образование, вработување, социјална заштита & инклузивни
политики и здравство;

Развој на приватниот сектор, трговија, 

истражување и иновации;

Земјоделство

и рурален развој;

Рибарство.

ТЕМАТСКИ ПРИРИОРИТЕТИ

Прозорец 5: Територијална и прекугранична соработка

Прекугранична соработка со ИПА земјите;

Учество во микро регионалните стратегии.

ТЕМАТСКИ ПРИРИОРИТЕТИ
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ИПА III 2021-2027

Главни научени лекции од ИПА II (2014-2020)

• На IPA програмата/акциите и се потребни повеќе евалуации

засновани на анализа на перформанси

• Потребно е да има програмирање врз основа на приоритетните

цели и изведбата што треба да ја исполнат корисниците

• Да се постигнат повеќе синергии со други европски фондови

• Да постои побрзо програмирање врз основа на проценки на

зрелост и да се дозволи порана имплементација

• потребни се повеќе инвестиции и поддршка со средства

• треба да се постигне поголемо влијание и кохерентност преку

поцврста соработка
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ИПА III 2021-2027Акциски фишеа 2021 - MK

Име на акциското фише
Индикативен 
буџет

Сооднос на финансирање

ЕУ МК

1. Судство и антикорупција

2. Граѓанско општество

3. ЕУ за модерна администрација

4. Добро владеење

5. Интеграција во Европската унија

6. Стандарди за животна средина

7. ЕУ за чист воздух

8. ЕУ за Преспа

9. Подготовка на транспортни проекти

10. ЕУ за зелен раст

10 мил. евра

3 мил. евра

10 мил. евра

9 мил. евра

5 мил. евра

12 мил. евра

14 мил. евра

23,7 мил. евра

9,5 мил. евра

27,5 мил. евра

85%

/

100%

89%

100%

83%

86%

76%

100%

73%

15%

/

0%

11%

0%

17%

14%

24%

0%

27%
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ИПА III 2021-2027Акциски фишеа 2022 - MK

Име на акциското фише
Индикативен 
буџет

Сооднос на финансирање

ЕУ МК

1. Развој на приватниот сектор
2. Борба против организираниот 
криминал
3. Миграција и управување со границите
4. Граѓанско општество
5. Интеграција во Европската унија
6. Програми на Унијата
7. ЕУ за современи системи за отпадни 
води
8. ЕУ за безбедни патишта
9. ЕУ за вработување и еднакви можности
10. ЕУ за здравство
11. ЕУ за олеснување на трговијата
12. ЕУ за земјоделство

9,2 м. евра

5,2 м. евра
7,8 м. евра
3 м. евра
10 м. евра
15,4 м. евра

53 м. евра
20 м. евра
6,6 м. евра
5,9 м. евра
8,1 м. евра
6 м.

87%

88%
90%
/
100%
50%

50%
50%
91%
85%
72%
83%

13%

12%
10%
/
0%
50%

50%
50%
9%
15%
28%
17%

https://www.sep.gov.mk/page/?id=1120#.Y6CHy3bMK5c
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ИПА III Civil Society Facility
ИПА III CSF планира само 218.5

милиони за целиот регион (Ал, БиХ,
Кос, Мк, Срб, Тр, и ЦГ) да се
имплементираат преку грантови за Гои

Oстатокот се планира да се спроведе
преку директни договори со
меѓународни агенции, тела на ОН,
земји-членки (на пр. ГИЗ). ЕЕД, ТАКСО,
итн.

21
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ИПА III Civil Society Facility
ИПА III CSF предвидените 218. 5

милиони евра и ќе ги распредели
согласно буџетските линии:
- 2021 година: 71.000.000 евра
- 2022 година: 60 450 000 евра
- 2023 година; 87 050 000 евра
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EIDHR - Инструмент за демократија и човекови права 

https://tinyurl.com/webgate-eu-2023

Европскиот инструмент за демократија и 

човекови права (ЕИДХР) е водечка алатка на

Програмата за човекови права и демократија

на ЕУ

Целта на ЕИДХР е да обезбеди поддршка за 

унапредување на демократијата и 

човековите права во земјите кои не се членки 

на ЕУ.

EIDHR е дел на компонентата Соседство, 

Развој и меѓународна соработка 

Neighbourhood, Development and International 

Cooperation Instrument (NDICI)
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EIDHR - Инструмент за демократија и човекови права 

https://tinyurl.com/webgate-eu-2023

Tематската програма за човекови права

и демократијата ја следи структурата на 

Акциониот план на ЕУ за човекови права 

и Демократија 2020-2024 година со 

своите пет приоритети:

1. Заштита и зајакнување на поединците;

2. Градење на прилагодливи, инклузивни и 

демократски општества;

3. Промовирање на глобален систем за 

човекови права и демократија;

4. Искористување на можностите и 

справување со предизвиците на новите 

технологии;

5. Испорака со работа заедно.

26

EIDHR - Инструмент за демократија и човекови права 

Буџетот за имплементација на програмата за човекови права и

демократијата е 1.511.852.228 евра за периодот 2021-2027 година.
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Зимска грант академија – резиме на програмата

Анализа на засегнатите страни
• Идентификувајте и карактеризирајте ги

клучните засегнати страни и проценете

капацитети

Анализа на проблеми
• Идентификувајте ги основните

проблеми, бариери и можности;

• Определете ги причините и меѓу-

зависностите

Анализа на цели
• Наоѓање решенија за проблемите

• Идентификувајте можности и бариери

за решавање на проблемите

Анализа на ризици
• Проценете, проценете и 

приоретизирајте ги ризиците

Анализа на стратегија
• Најдете различни стратегии за

постигнување цели

• Изберете ја најдобрата стратегија

Идентификувајте финансирање

• Идентификувајте, споредете, изберете

ги најдобрите можности за финансирање

Примени LogFrameMatrix

• Дефинирајте ја структурата на 

проектот, внатрешната логика

• Дефинирајте мерливи индикатори за 

успех

Идентификувајте ги партнерите

• Барајте партнери, проверете 

партнери, врзувајте

партнери

Дефинирајте активности

• Одредување на низа и зависност од

активности

• Проценете го времетраењето

• Доделување одговорности

Одредете ресурси

• Врз основа на планот за активности, 

одреди ан

расходен план и буџет

Примени LogFrameMatrix

• Дефинирајте ја структурата на 

проектот, внатрешната логика

• Дефинирајте мерливи индикатори за 

успех

Идентификувајте ги партнерите

• Барајте партнери, проверете 

партнери, врзувајте

партнери

Дефинирајте активности

• Одредување на низа и зависност од

активности

• Проценете го времетраењето

• Доделување одговорности

Одредете ресурси

• Врз основа на планот за активности, 

одреди ан

расходен план и буџет

- Формирајте конзорциум

- Дефинирајте цели во 

конзорциумот

- Дефинирајте работни пакети 

- Доделете работни задачи

- Работна опрема/планирање на 

ресурси

- Дефинирајте ја организацијата на 

проектот

- Создадете буџет

- Напиши предлог

- Почитување на рокот

- Подгответе договори за 

конзорциум

ФАЗА НА АНАЛИЗА 

ФАЗА НА ДЕФИНИРАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА 

ФАЗА НА ПЛАНИРАЊЕ 

● 65 часа обука и менторска 

поддршка:
○ 19 работилници од по 3 часа за 2 

месеци

○ 7.5 часови менторска поддршка

● Договор за комплетирање на 

целосна апликација за 2+2 месеци 

● Секој учесник се води од клучниот 

принцип „Активна подготвка на 

проектот за грант низ учење, редовно 

учество, сопствена работа и менторска 

поддршка во текот на целиот период на 

Грант академијата“;

Зошто да се учествува во Грант Академијата ?

Од 23 јануари 2023

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-
2023

27
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● Од оние учесници и тимови кои 

напишале проект за време на Грант 

Академија, 71.4% или скоро три од 

четири проекти добиле поддршка 

за грант 

● Пријавување за зимска грант 

академија (23 јан.- 27 мар. 2023)

И уште поважна причина за 

учество

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-2023

ВИ БЛАГОДАРАМ
НА ВНИМАНИЕТО ПРАШАЊА?

29

30
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Ви благодарам!!!

Зоран Стојковски

Проефект Иново, Мк
E-mail: zо.stojkovski@gmail.com

info@proefekt.mk,

Мобилен телефон: +389 70-355-095

31
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