Министерството за економија, врз основа на Програмата за развој на туризмот за 2019 година
објавува:
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ , ПРОЕКТИ И БИЗНИС ФОРУМИ ОД ИНТЕРЕС НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2019-та година
1. Предмет на поддршка: Доделување средства за покривање на дел од трошоците за организација на Манифестации, Проекти и Бизнис форуми од интерес за развој на туризмот
2. Корисници : Oрганизатори на Манифестации, Проекти и Бизнис форуми од следните категории:
а) единици на локална самоуправа и Центри за развој на планските региони
б) туристички организации, туристички комори и кластери
в) културни и спортски здруженија и други асоцијации и здруженија
г) граѓански организации и фондации
д) јавни установи.
Подносителот на барањето може да се пријави само со еден проект.
3. Намена на средства
Средствата можат да се користат исклучиво за организирање на Манифестации, Проекти и Бизнис форуми кои имаат туристички, забавен, културен или спортски карактер а се во
интерес на развој на туризмот во Република Македонија.
Програмата не вклучува поддршка на стручно тематски настани, конференции и слично.
Средствата се наменети за кофинансирање на трошоците за набавка на стоки и услуги за непосредно организирање на манифестации и форуми со меѓународна, регионална и
национална важност и кои придонесуваат за развојот на туристичката понуда на определена дестинација.
4. Средствата можат да се користат за:
• изнајмување опрема (аудио и визуелна техника, бина итн.) и набавка на работен / потрошен материјал поврзани со организирање на манифестацијата
• изнајмување простор за одржување на манифестацијата
• трошоци за превоз на организатори и изведувачи поврзани со организирање на манифестацијата
• трошоци за сместување и патни трошоци на изведувачи и соработници ангажирани по договорите;
• трошоци за промоција на манифестацијата
• услуги за обезбедување на манифестацијата
• други соодветни трошоци поврзани со непосредна организација на манифестацијата.
5. Износ на поддршка
Најголемиот износ на средства што може да се одобри е:
-до 40% од прифатливите трошоци, додека максимален износ на поддршка е 120.000,00 денари за Проекти чија вкупна вредност е до 300.000,00 денари
-до 30% од прифатливите трошоци, додека максимален износ на поддршка е 180.000,00 денари за Проекти чија вкупна вредност е помеѓу 300.000,00 - 600,000,00 денари
-до 20% од прифатливите трошоци, додека максимален износ на поддршка е 300.000,00 денари за Проекти чија вкупна вредност е повеќе од 600.000,00 денари
Корисникот е должен останатите средства да ги обезбеди од други извори на финансирање.
Одобрените средства во износ од 50% може да бидат исплатени по потпишувањето на Договорот. Останатите 50% од средства се исплаќаат по реализацијата на проектот, форумот
или манифестацијата, по доставување на финансискиот извештај, доказ за наменско трошење на одобрените средства, како и докази за трошење на останатите средства обезбедени од
корисникот и / или другите донатори.
Предлозите се доставуваат во писмена форма по пошта или преку Архивата на Министерството за економија, ул. Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје, во затворен плик со назнака: “За
Јавниот повик за поддршка на Манифестации, Проекти и Бизнис форуми од интерес за развој на туризмот за 2019-та година”, најдоцна до 15.03.2019 година.

6. Потребни документи за пријавување:
 Образец ( Барање );
 Образец ( Т1 );
 Решение за регистрација (освен за Бизнис центрите во рамки на општините) оригинал или копија заверени на нотар;
 Тековна состојба од Централен регистар не постара од 6 месеци (освен за Бизнис центрите во рамки на општините) оригинал или копија заверени на нотар;
 Уверение од УЈП за платени даноци и придонеси (освен за Бизнис центрите во рамки на општините) оригинал или копија заверени на нотар;
 Изјава дека до денот на поднесувањето на Барањето за истиот Проект не се искористени средства од Буџетот на Република Македонија, заверена на нотар;
 Изјава дека по реализација на проектот до Министерство на економија ќе се достават извештаj и финансиски докази за трошоците направени во текот на реализацијата на
проектот, заверена на нотар.
Образецот Т1 за пријавување на јавниот повик и Изјавата, подносителите може да ги подигнат од архивата или од веб страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk
Комисија формирана од Министерот ќе ги разгледа предлозите , ќе изврши бодирање на проектите врз однапред утврдени критериуми и ќе изготви ранг листа.
Листата на добитници на средствата за поддршка на манифестации од интерес за развој на туризмот ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.
Подетално за насоките и критериумите за доделување на средствата можете да најдете на веб страната на Минисерството за економија: www.economy.gov.mk
Барањата се доставуваат до Архивата на Министерството за економија, ул.”Јуриј Гагарин” 15, Скопје - најдоцна до 15.03.2019 година.

