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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 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.
Целта на оваа понуда е претставување на елементите од кои се содржи Основната и Напредната Обука за
подготовка на предлог проекти од програмите за грантови на Европската Унија и другите донатори кои ја
покриваат Македонија.
Дополнително, оваа понуда вклучува претставување на менторската поддршка за пишување на
апликација за предлог проекти на вашите членови и ограноци.
Оваа понуда е направена за потребите на програма реализрана од страна на ЕПИЦЕНТАР Скопје.
2. ПРЕГЛЕД НА ПОНУДАТА
2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОНУДАТА
Целта на оваа понуда е да се поддржи Вашата организација во обезбедувањето на финансиска средства
за работа и за давањето на поддршка на своите корисници преку три обуки и менотрска поддршка потоа
за:
1) Подигање на теоретските и практичните знаења и вештини на персоналот на Вашата организација
од областа планирање и пишување на предлог проекти, како и пополнување на деловите на
проектната апликација со фокус кон фондовите на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни
во Р.С: Македонија (преку Основна и напредна обука)
2) Обезбедување на менторска и експертска поддршка за планирање, комплетирање и доставување
на предлог проект за даден повик за грант поддршка од фондовите на ЕУ и други донатори.
2.2. ОЧЕКУВАНИ СПЕЦИФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ
2.2.1. Испорачана дводневна Основна Обука за подготовка на ЕУ проекти
По успешното завршување на дво дневната Основна Обука за подготовка на ЕУ проекти, учесниците ќе
ги зголемат своите знаења, вештини и практики во следниве области:
1. Запознавање за можностите за поддршка во рамките на ИПА II и други ЕУ инструменти за финансиска
поддршка, и на други донаторски агенции кои поддржуваат компании;
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2. Подготовка на анализа на проблеми (Дрво на проблеми), Анализа на цели (Дрво на цели) и
одредување на стратегија за подоготовка на проектот;
3. Пополнување на Матрица на логичка рамка (Logical Framework Matrix) или т.н. „скелет“ на проектот;
4. Запознавање на деловите/елементите на една проектна апликација и нејзините прилози;
5. Претставување на пополнета проектна апликација и како да се пополнат истите;
6. Основни познавања и концепти за подготовка на буџет и админстративно-финансиски правила на
донаторските програми.
2.2.2. Испорачана тродневна Напредна Обука за пишување на ЕУ проекти
По успешното завршување на тродневната Напредна Обука за пишување на ЕУ проекти, учесниците ќе ги
зголемат своите знаења, вештини и практики во следниве области:
1. Како да се направи анализа на водичот за пополнување на апликација за предлог проект и развој на
календар на активности за пополнувње проектна апликација;
2. Пополнување на концепт документ – опис на акцијата на 2 стр.
3. Пополнување на делот „Релевантност/Анализа на Проблеми/потреби“ на предлог проектот;
4. Пополнување на делот “Опис на проектот” и “План на активности” (Gant Chart);
5. Подготовка на деловите “Методологија“ и “Одржливост на проектот”;
6. Како да се развијат деловите на апликацијата “Прилози”, “Претходно искуство” и други документи во
проектната апликација;
7. Развој на буџет, наративно објаснувања на буџетскте ставки и распределба на буџетските покривања;
8. Запознавање со 10те најтипични грешки во процесот на пишување на проектот;
9. Испраќање на проектна апликација преку PROSPECT системот за електронско доставување.
Понудата на Проефект во оваа област е всушност понуда на пакет на услуги за стекнување со сите
потребни вештини за развој на предлог проект (за време на 2 или 3 дена на Обуката во ПРОЕФЕКТ), во
комбинација со менторска поддршка за комплетирање на апликацијата за проект ( половина или еден
менторски ден кој може да се распредели на неколку средби/работа за подобрување/ корекции на
подготвени документи од по 1-2 часа)
На ваше барање можеме да направиме понуда
Основната обука за подготовка на предлог проекти трае 2 (два) дена од 9:30-16:30 часот или 4
попладневни сесии од 17:30-21:00 часот
Напредната обука за подготовка на проектни апликации е со траење од три (3) работни денови од 9:3016:30 часот или 6 попладневни сесии од 17:30-21:00 часот
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2.2.3. Реализарана менторската поддршка
2.2.3.1.Менторска поддршка за комплетирање на избраниот предлог проект (за Основната Обука)
По обуката ќе започне процес на менторска поддршка за финализација на поедниечните проектнаи
апликации (предлог да трае во период од еден до три месеци по обуката) во траење од вкупно 4 часови
(половина консултантски ден). Менторската поддршка ќе биде преку 2-3 средби (од по 1-2 часа),
телефонска и е-мејл комуникација. Предвидената динамика се состои од следниве сесии:
•

1 менторска сесија- Финализација на делот на Концепт Документ

•

2 менторска сесија- Корегирање и финализација на деловите на проектната апликација

•

3 менторска сесија- Корегирање и финализација на делот на Буџет

•

4 менторска сесија- Корегирање и финализација на другите делови на проектната апликација и
спремање за испраќање

2.2.3.2.Менторска поддршка за комплетирање на избраниот предлог проект (за Напредната Обука)
По обуката ќе започне процес на менторска поддршка за финализација на проектната апликација (која
трае во период од еден месец по обуката) во траење од вкупно 8 часови (1 консултантски ден).
Менторската поддршка ќе биде преку 4-5 средби (од по 1,5-2 часа), телефонска и е-мејл комуникација.
Предвидената динамика се состои од следниве сесии:
•

1 менторска сесија- Финализација на делот на Опис на Активности и документите за партнерствата

•

2 менторска сесија- Корегирање и финализација на делот на Методологија (вклучува и дел за
Мониторинг и Евалуација) и Временска табела на проектот

•

3 менторска сесија- Корегирање и финализација на делот на Одржливист и Референци

•

4 менторска сесија- Корегирање и финализација на Буџетот и другите делови на проектната
апликација

•

5 менторска сесија- Пакување на целосната проектната апликација

На крајот на овој процес организацијата ќе има комплетирана проектна апликација спремна за
доставување до соодветната донаторска организација.
2.3. Други елементи на понудата
2.3.1. Времетраење и можни термини
Основната Обука за подоготовка на ЕУ проекти (со менторскиот период) ќе биде реализирана во период
од 4 недели за менторска поддршка (или во пократко време доколу се крајните рокови се набрзо), во
рамките на кои ќе се реализира една дводневна Обука и три-четири неколку часовни менторски сесии.
Времето на одржување на Обуката и менторските сесии ќе биде дополнително дефинирано согласно
времето кое одговора на нарачателот на обуката и учесниците.
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Напредната Обука за пишување предлог проекти (со менторскиот период) ќе биде реализирана за време
од 6 недели (или во пократко време доколу се крајните рокови се набрзо), во рамките на кои ќе се
реализира една тродневна Обука и тре-четири неколку часовни менторски сесии. Времето на одржување
на Обуката и менторските сесии ќе биде дополнително дефинирано согласно времето кое одговора на
нарачателот на обуката и учесниците.
2.3.2. Материјали и опрема
ПРОЕФЕКТ ќе подготви соодветни материјали потребни за обуката. За онлајн обука користењето на ZOOM
платформата е вклучено во цената. Доколку е потребно комплетите за секој учесник исто така ќе може да
се обезбедат преку ПроЕфект, ако не тогаш нарачателот е обрвзан да ги обезбеди следниве материјали:
нотес, пенкало и папка за секој учесник, како и соодветна и опрема потребни за нормално одвивање на
обуката (маркери, флип-чарт хартија и табла, хартија во боја (3 бои по 20 листа), 30 листа бела хартија,
post-it леплива хартија во правоалголна форма и ЛЦД проектор). Доколку обуката се одвива надвор од
просториите на ПРОЕФЕКТ и надвор од Скопје, ќе биде потребно да се додадат патните трошоци,
трошоците за храна и сместување на консултантот/ите.
2.3.3. Јазик кој се користи
Тренинг материјалите ќе бидат подготвени на македонски јазик. За потребите на пополнувањето на
апликацијата, ќе биде користен англискиот јазик.
2.3.4. Персонал за обуката
За спроведување на обуката 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 обучувачи
3. ИЗНОС НА УСЛУГИТЕ ЗА ОБУКИ И МЕНТОРСКИ НАДОМЕСТ

1
2.
3

Вид на услуга од Проефект

Износ

Изнајмување на консултант од Проефект за еден ден Обука за групи до 8 лица и
работа на максимум 3 проектни апликации
Износ на котизација за учество на еден учесник во дводневна Обука во
организација на Проефект
Износ на котизација за учество на еден учесник во тридневна Обука во
организација на Проефект

15.500 мкд
11.070 мкд
18.150 мкд
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Надомест за менторска сесија од 8 часа

4.

9.500 мкд

Забелешка: Видете ги деталните пресеметки за секоја од преставените услуги на следната страница
1. Буџет за дводневна Обука (2 дена + 0.5 менторски ден) ги вклучува следниве Обуки:
•
•
•

Основна обука за подготовка на ЕУ проекти ,
Обуката "Финансиско планирање, админстративно-финансиски правила за спроведување и
известување за ЕУ проекти и други донатори" и
Обуката "Раководење и ефикасно спроведување на проект, мониторинг и евалуација“
Опис на категоријата

Подготовка и испорака на обуката (2 дена обука или 5
попладневни сесии + 0.5 менторски денови)- за еден
учесник
Подготовка и испорака на обуката (2 дена обука или 5
попладневни сесии +0.5 менторски денови)- За 2 учесници
15% попуст од целосната котизација
Подготовка и испорака на обуката (2 дена обука + 5
попладневни сесии +0.5 менторски денови)- За З учесници
20% попуст од целосната котизација
Подготовка и испорака на обуката (2 дена обука или 5
попладневни сесии +0.5 менторски денови) - За 4
учесници
25% попуст од целосната котизација
Подготовка и испорака на обуката (2 дена обука или 5
попладневни сесии +0.5 менторски денови) - За 5-7
учесници
30% попуст од целосната котизација

Опис на трошокот

Вкупно (во
мкд)

1 котизација

11.050 мкд

15% попуст за време на промотивни
периоди
2 котизации – 22.100 мкд полн
износ
Со 15% дискаунт
9.350 мкд од учесник
3 котизации – 33.150 мкд полн
износ
Со 20% попуст
котизација од 8.850 мкд од учесник
4 котизации – 44.200 мкд полн
износ
Со попуст од 25%
котизација од 8.250 мкд од учесник
5 котизации – 55.250 мкд полн
износ
Со попуст од 30%
котизација од 7.750 мкд од учесник

9.500 мкд
(со попуст)

18.700 мкд

26.550 мкд

33.000 мкд
38.750 мкд
(вкупно за
групи од 5 -7
учесници)

2. Буџет за тридневна Обука (3 дена + 1 менторски ден) ги вклучува следниве Обуки:
•

Напредна обука за пишување на ЕУ проекти ,
Опис на категоријата

Подготовка и испорака на обуката (3 дена обука или 7
попладневни сесии + 0.5 менторски денови)- за еден
учесник
Подготовка и испорака на обуката (3 дена обука или 7
попладневни сесии + 0.5 менторски денови)- За 2
учесници
15% попуст од целосната котизација

Опис на трошокот

Вкупно (во
мкд)

1 котизација

18.500 мкд

15% попуст за време на промотивни
периоди
2 котизации – 36.100мкд во полн
износ
Со 15% дискаунт
Котизација 14.950 мкд од учесник

15.350 мкд
(со попуст)

29.900 мкд
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Подготовка и испорака на обуката (3 дена обука + 7
попладневни сесии +0.5 менторски денови)- За З
учесници
25% попуст од целосната котизација
Подготовка и испорака на обуката (3 дена обука или 7
попладневни сесии +0.5 менторски денови) - За 4
учесници
27.5% попуст од целосната котизација
Подготовка и испорака на обуката (3 дена обука или 7
попладневни сесии +0.5 менторски денови) - За 5-7
учесници
30% попуст од целосната котизација

3 котизации
54.150мкд во полн износ
Со 25% дискаунт
котизација од 13.300 мкд од учесник
4 котизации
72.200 мкд во полн износ
Со 27.5% попуст
котизација од 13.050 мкд од учесник
5 котизации
90.250 мкд во полн износ
Со 30% попуст
котизација од 12.550 мкд од учесник

39.900 мкд

52.200 мкд
62.750 мкд
(за групи од 57 учесници)

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА
За земање на пакет на две, три или четири обуки се пресметува дополнителен попуст од
минимум 10-15 %
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