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1. ВОВЕД 
ПРОЕФЕКТ Иново обезбедува консултантски услуги и решенија за организациска и финансиска 

одржливост на институции, организации и претпријатија, преку давање експертска помош во 

добивањето на грант поддршка од меѓународни и домашни донатори и програми, како и во 

обезбедување на локално финансирање со помагање на развојот на најдобрите практики на 

општествена одговорност на бизнис секторот, и мобилизирање на локални ресурси со контрибуција 

на  време, експертиза и средства од поединци. ПРОЕФЕКТ ги поддржува меѓународните развојни 

организации во спроведување на нивните програми во Македонија и  југоисточна Европа.  

Проефект Иново изработува предлог проекти за следниве Инструменти на Фондот за иновации и 
технолошки развој (ФИТР): 

- Кофинансирани грантови за технолошки развој  

-Кофинансирани грантови за комерцијалзција на иновации  

- Кофинансирани грантови за стартапи  

- Оваа понуда се однесува на подготовка на предлог проект за финансиска поддршка преку 

Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на РС Македонија (Рок: 6 

април 2020) 

 

Целта на оваа понуда е претставување на начинот на поддршка за обезбедување на неповратни 

финансиски средства за Вашето претпријатие од овој инструмент, како и за подготовка на предлог проект 

од оваа програма на ФИТР.  

Специфично, оваа понуда вклучува: 

1) Претставување на поддршка за пишување на апликација за предлог проект, преку 

консултантски/експертски услуги за развој на проекти  

2. ПРЕГЛЕД НА ПОНУДАТА 

2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОНУДАТА 

Целта на оваа понуда е да се поддржи Вашето претпријатие во обезбедувањето на финансиска средства 
за работа и за давањето на поддршка на своите корисници преку:  

• Обезбедување на експертска поддршка за планирање, комплетирање и доставување на предлог 
проект за ФИТР  

 

Во текот на реализацијата на овој ангажман Проефект ќе ги направи следниве активности и ќе ги изработи 

за клиентот следниве продукти и: 

- Изработен формат за обезбедување на основни информации за правниот субјект на нарачателот 
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- Изработена листа на потребни документи, формати за потпишување и информации потребни за развој 
на предлог проектот 

- Направена проверка на документацијата на нарачателот на услуга и дефинирана нацрт структура на 
проектот   

- Организирана средба/и за обезбедување на придонес од персоналот на нарачателот на услуга за 

Дефинирана нацрт структура на проектот, како и за пополнување на делови на апликацијата (можност и 

за skype/zoom средба), како и со други експерти кои го обезбедуваат други експертски придонеси 

согласно потребите на апликацијата 

 - Унапредени делови/документи кои ги развиваат членови на персоналот на  нарачателот на услуга  

- Напишани сите делови на проектната апликација кои се поврзни со проектот (наративен и фоинансиски 
дел и сите додатоци), на македонски и англиски јазик, во координиција со персоналот на нарачателот на 
услуги и/или надворешни експерти на нарачателот на услугата  

- Направена финална проверка на сите додатоци и предложено унапредување  

- Поддржан процес на испраќање на апликацијата (Заедно со нарачателот)  

- Комуникација со персоналот на донаторската програма за корекции, надополнување на изработените 
документи на проектната апликација се’ до потпишување на договорот.  

 

2.3. НАЧИНИ НА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТ ЗА КОНСУЛТАНТСКИОТ АНГАЖМАН.  

Откога ќе се дефинираат бројот на денови на ангажман за да се развие и напише предлог проектот 

заедно со комплетирани додатоци и делови на проектната документација, се потпишува договор за 

специфичните обврски на двете страни. Постојат две опции, првата со пресметка на сите денови за развој 

на апликацијата и целосна исплата (100%) , а втората опција е со исплата на дел пред аплицирањето 

(50%), а остатокот по добивањето на проектот зголемен за т.н. фактор на успех (од 5) – иако за Вас имате 

специјален попуст (видете на крајот во делот на пресметка на буџетот). 

  

2.3.1. ОПЦИЈА 1.  Со пресметка на сите денови потребни за равој на предлог проектот 

Потребни денови за развој на апликација за ФИТР се 10 консултантски денови. Консултантскиот ден за 

пишување е 150 евра во денарска противредност. Вредноста за изработка на предлог проектот ќе биде 

1500 евра во денарска противредност исплатена пред доставувањето на проектната апликација. За 

Министерство за Економија, Потребни денови за развој на апликација се 8 консултантски денови.    

Пример на пресметка   

Ако за реализација на изработка на предлог проектит се потребни 10  консултантски денови (150 

евра/ден) побараниот износ ќе биде 1500 еур во денарска противредност, исплатени пред 

доставувањето на предлог проектот 
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Ако за реализација на изработка на предлог проектит се потребни 8  консултантски денови (150 

евра/ден) побараниот износ ќе биде 1200 еур во денарска противредност, исплатени пред 

доставувањето на предлог проектот 

 

2.3.2. ОПЦИЈА 2.  Со примена на клаузула за успех (success fee)  по успешно добивање на проектот.  

За износот погоре ќе бидат наплатени само 50%, од потребното време (т.е. 5 консултантски денови или 

750 евра платени од страна на клиентот пред крајниот рок за доставување на апликацијата), а другиот дел 

ако се добие предлог проектот (се зголемува со множење на фактор на успех 5 т.е. уште 5х750=3.750 евра. 

За ангажман од 8 денови (т.е. 4 консултантски денови или 600 евра платени од страна на клиентот пред 

крајниот рок за доставување на апликацијата), а другиот дел ако се добие предлог проектот (се зголемува 

со множење на фактор на успех 5 т.е. уште 5х600=3.000 евра. 

 Овие средства ќе бидат вкалулирани во ставките на буџетот, како одреден консултански ангажман. Во 

случај да не се добие проектот, вториот дел на сумата не се исплаќа кон ПроЕфект.  

 

2.4. ЈАЗИК КОЈ СЕ КОРИСТИ 

За потребите на пополнувањето на апликацијата, ќе биде користен македонскиот и англискиот јазик во 

сите делови на апликацијата.  

 

2.5. ПЕРСОНАЛ ЗА КОНСУЛТАНТСКАТА ЗАДАЧА 

За спроведување на консултантската задача ПРОЕФЕКТ ќе ангажира соодветен персонал со големо 

искуство во подготовка на предлог проекти. Обучувачот кој е на располагање од ПРОФЕКТ е:  

1. Зоран Стојковски, постар консултант  

2. Викторија Радевска, консултант  

На барање на Вашата организација, ПРОЕФЕКТ ќе достави биографии на предложените консултанти.  

3. БУЏЕТ  

Подолу е претставен буџетот за двете типа на подготовка на пректна аплиакција  

ОПЦИЈА 1. Буџет за консултантско пишување на проектна апликација со 100% од предвиденото (10 

денови) 

Опис на категоријата  Опис на трошокот Вкупно (во 
евра) 

Пишување на апликација за проект (ФИТР) 10 денови  х 150 евра  1.500 евра  

 

ОПЦИЈА 2. Со примена на клаузула за успех (success fee) со пресметка на 50% пред аплицирањето  

mailto:info@proefekt.mk


 

ПроЕфект  Мирче Мацан 26; Скопје,  070 355 095  info@proefekt.mk  www.proefekt.mk 

   6 

 

Опис на категоријата  Опис на трошокот Вкупно (во 
евра) 

Пишување на апликација за проект  (50% пред аплицирање) -
ФИТР 

5 денови  х 150 евра 750 евра  

Исплата на остатокот по успешното добивање на предлог 
проектот за нарачателот на услуги  (помножен со фактор 5) 
ФИТР 

 

Забелешка: Доколку проектот не биде поддржан, нарачателот 
на услуги нема обврска за исплата на втората рата на давателот 
на услуги. 

750 евра х фактор на 
успех (5)  

 
 
 

Со специјален попуст 
од ПроЕфект за Вас со  

фактор на успех е 4 

3.750 евра 
(исплата по 

добивање на 
проектот) 

 
Со 

спец.попуст:  
3.000 евра  
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Референтна листа на добиени проекти за иновации 

 

1. Multimedia Skopje  

Project: "Commercialization of systems for purification of ambient air from pollution from PM1, PM2.5 
and PM10 particles, as well as to air in corporate and residential buildings" 

Contact person: Gjorgji Hristovski 
multimedija.pogon@yahoo.com 
Status: funded by FITR  (315.000 EUR) 
 

2. Kobil export-import Bitola 
Project: Improving the quality of production and sales of the thermo-insulating decorative 3d-Mit 
panels on the domestic and foreign market 
Contact person: Dimce Kotevski 
kobil@t.mk  
Status: funded by FITR (220.000 EUR) 

 

3. Lodrak International, Skopje 

Contact person: Hristijan Stojkovski 

k.stojkovski1@gmail.com 

Project: Robot Hand for 3D modelling of art pieces  

Status: Funded by Slovenian Innovation Forum  (324.000 EUR) 

 

4. RAM International, Skopje 

Contact person: Aco Tomanovski  

acot@moniv-alfi.com 

Project: Use of polymeric materials in production of the body of the coupling system for trucks vehicles   

Status: Funded by the  DIF.vc, Deutscher Innovations Fonds (450.000 EUR)  
 
5.STARS-MJ DOOEL Veles  
Project: "Increasing the effectiveness of working with children and youth with disabilities through the 
introduction of neuro-feedback and playmaking methodologies" 
Contact person: Aleksandra Jordanov 
aleksandra_jordanov@yahoo.com  
Status: funded by FITR (34.000 EUR) 
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