Прилог бр. 1
AКЦИСКИ ПЛАН
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2019 – 2023
Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019 - 2023
е
дефинирана на основа на идентификуваните приоритети и цели, но и според планираните цели и активности во таа област во Европската
Унија (на основа на документот Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019).
Остварувањето на идентификуваните среднорочни цели на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Македонија
2019- 2023 бара поврзување на целите, активностите, одговорностите и индикаторите, што ја сочинува содржината на акцискиот план.
МЕРКИ, АКТИВНОСТИ, НОСИТЕЛИ, КЛУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, РОКОВИ И ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: КРЕИРАЊЕ НА ПОВОЛЕН ДЕЛОВЕН АМБИЕНТ (БИЗНИС КЛИМА) ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНСКО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО
Мерка 1.Координација во креирање и спроведување на политики за развој на ЖП
Ред.
бр.
1.

Активности
Воспоставување меѓуресорска работна група
составена од претставници од надлежни институции,
зајакната со претставници на граѓанскиот сектор а
водена и координирана од Министерството за
Економија, која ќе има за цел да следи и да
интервенира при креирањето на различни владини
политики како би се обезбедил усогласен пристап во
поттикнувањето и јакнењето на претприемничката
активност на жените.

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

- Воспоставена
меѓуресорска РГ

јануари 2019

- Развиена
меѓуресорска
поврзаност на
различните
институции,
организации,
невладин сектор.

Финансиски
импликации
(во денари)
/

Одговорни
институции
МЕ
-МТСП
-МФ
-МОН
-ФИТР
-АППРМ
-ЦОВ
-ЦРМ
-ДЗС
-БРРР
-ЗЕЛС
-Комори
-Здруженија
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2.

Координација на политиките за поттикнување и развој
на женското претприемништво на национално и
локално ниво преку континуирани консултации и јавен
дијалог со сите засегнати страни како и редовно
информирање за реализацијата на мерките од
стратегијата од страна на меѓуресорската работна
група.

4.

Идентификување
механизми
за
следење
спроведувањето на мерките и активностите
стратегијата и воспоставување на систем
известување.

- Број на оддржани
состаноци (годишно)
на
меѓуминистерската
РГ ,
- Изготвени и јавно
презентирани
Извештаи (два ) за
реализација на
Акцискиот план на
Стратегијата.

на - Воспоставен
од
механизам за
за
следење на
спроведувањето на
мерките и
активностите од
стратегијата

континуирано

/

Меѓуресорска
РГ

јан-март 2019

/

Меѓуресорска
РГ

Мерка 2. Анализа на регулативата која влијае на претприемничката активност на жените
Ред.
бр.
1.

2.

Активности

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

Да се направи Анализа на законската регулатива која
влијае на претприемачката активност на жените и да
се идентификуваат административните бариери со
кои тие се соочуваат (работно право, сопственички
права) и да се бара поедноставување на
регулаторната рамка, со користење на принципот
Think Small First, препораките на ЕУ и примерите на
добри практики.
Анализа на можноста за надминување на проблемот
со обезбедување на гаранција (хипотека) при
подигање на кредит

- Изготвена Анализа со
препораки за
одредени
афирмативни мерки
со кои би се
поттикнала
претпремничката
активност на жените.

Мај-ноемв.
2019

- Направена анализа
со предлог решение

Мај-ноемв.
2019

Финансиски
импликации
(во денари)
Вкупно:
600.000

Одговорни
институции
МЕ

Буџет на РМ
300.000
Донатори/ИПА
300.000
Вкупно:
300.000

Меѓуресорска
РГ
2

Буџет на РМ
150.000
Донатори/ИПА
150.000
Мерка 3. Креирање на статистика за следење на претприемничката (деловната) активност на жените
Ред.
бр.

Активности

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

Финансиски
импликации
(во денари)
/

Одговорни
институции

1.

Да се направи Преглед на достапните и потребните
статистички податоци според родовиот критериум од
областа на образование, наука,сопственост на
претпријатија/занаети,
управувачка
структура,
територијална застапеност, финансиски извештаи од
деловните субјекти и споредба со податоците од
EUROSTAT.

- Изготвен Преглед со
предлог препораки за
усогласување со
EUROSTAT

Март 2019

2.

Изработка на методологија и креирање на статистичка
база на податоци за следење на претприемничката
активност на жените која ќе биде јавно достапна.

2019

/

Меѓуресорска
РГ
-ДЗС
-ЦРМ

3.

Воведување на родови критериуми во изворите на
информации и официјални регистри кои се водат во
различни институции со цел следење на економската
активност на жените ( пр. Регистри за доделени
субвенции, грантови, и други форми на финансиска и
нефинансиска поддршка)

- Изготвена
методологија за
следење на
економската
активнсост на жените
- Воспоставена и јавно
достапна статистика
за економската
активност на жените
- Воведен родов
критериум во сите
форми на
информирање

2019

/

Меѓуресорска
РГ

МЕ
-ДЗС
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМСКА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО
Мерка 1. Подобрување на пристапот до поволни форми на финансирање
Ред.
бр.

Активности

Индикатор за
реализација

1.

Подигање на јавната свест, посебно кај финансиските
институции за потребата од подобрување на
соработката со бизнис секторот а со тоа и
подобрување на пристапот до поволни форми на
финансирање на деловните потфати на жените, преку
организирање на заедички состаноци со претставници
од финансиски институции и носење на предлог
заклучоци за постигнување на овие цели

Континуирано

2.

Да се воспостави гаранциска шема за кредитни
програми.

- Зголемена
финансиска поддршка
за жените
претприемачки за
30% преку разни
форми на финансиска
поддршка за нивните
проекти.
- Организирани
состаноци со
финансиски
институции
- Носење на Закон за
гаранциски фонд
- Воспоставен
гаранциски фонд

2021

3.

Воведување на стимулативни критериуми при
евалуација на апликации/проекти поднесени од жени а
кои се субвенционираат од страна на државни
институции.

4.

Да се иницира развој на бизнис ангели, како и да се - Кофинансирани
проекти на мрежи на
промовира овој облик на финансирање на
БА
претприемачки потфати.
- Број на организирани
обуки, форуми
Да се поттикнуваат и промовираат микрокредитни - Зголемен број на
заинтересирани
програми на основа на групен гаранциски модел,

5.

Временска
рамка

2019

- Зголемен бројот на Јануари 2019
субвенционирани
претприемачки
- Број на иновативни
проекти
континуирано

континуирано

Финансиски
импликации
(во денари)
/

/
Вкупно:
300.000.000
(Буџет/ЕУ
фондови)
/

Вкупно:
6.000.000
Буџет на РМ
1.500.000 годишно
/

Одговорни
институции
- Меѓуресорска
РГ
- Банки
- Здруженија
- Комори

МФ
-МЕ
-МБПР

Меѓуресорска
РГ
- Сите
институции
МЕ
-Факултети
-Мрежи на БА
-Здруженија
- Комори
БРРР
-ЗЕЛС
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посебно за деловните потфати во руралните делови
на земјата.

6.

7.

8.

невработени жени
посебно од
руралните средини
кои користат
финансиски програми
за самовработување
Да се иницира воведување на Програми за - Број на одржани
форуми, обуки..
промовирање на нови облици на финансирање на
деловни потфати (на пр. Crowdfunding, франшизинг, - Број на франшизи во
факторинг и др.).
сопственост на жени
Да се обезбеди кофинансирање за учествување на - Број на
претприемачки кои
претприемачките на саемите во земјата и странство.
учествувале на саеми

-Здруженија
-Комори

2019-2023

2019-2023

Поттикнување и поддршка за аплицирање и - Зголемен број на
континуирано
жени корисници на ЕУ
користење на средства од ЕУ програмите и други
извори на поддршка и
програми и финансиски инструменти.
финансирање
- Број и износ на
одобрени/
финансирани проекти.

/

Вкупно:
12.000.000
Буџет на РМ
3.000.000 годишно
Вкупно:
10.000.000

МЕ
-ФИТР
-МБПР
-АППРМ
МЕ
АСИПИ

МЕ
-ФИТР
-АППРМ

Буџет на РМ
2.000.000 годишно

Мерка 2. Транзиција од социјална помош до самовработување
Ред.
бр.

Активности

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

1.

Да се обезбеди широка информираност за Програмата
за самовработување преку сите институции за
поддршка на развојот на претприемништво.

- Намалување на
бројот на жени
приматели на
социјална помош.

континуирано

Финансиски
импликации
(во денари)
/

2.

Да се поврзе користењето на програмите за обука со
програмите за започнување на деловни потфати.

- Зголемување на
бројот на
самовработени жени.

Континуирано

/

Одговорни
институции
МТСП
АВРМ

АВРМ/ МТСП
-АППРМ
-ФИТР
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Мерка 3. Транзиција од вработување до работодавач
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Активности
Да се обезбеди широка информираност за програмите
за финансиска поддршка на женско претприемништво
преку институциите за поддршка на развојот на
претприемништвото.

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

- Зголемен број на
апликации

континуирано

- Број на претприемачи
со зголемен раст на
деловните активности

Семинари за јакнење на финансиската писменост на - Голем број на
одржани
жените претприемачки.
семинари/обуки, број
на учесници.

2020-2023

Да се развијат специјализирани програми за обуки за - Зголемен бројот на
претприемачи со раст
оспособување за управување со брзорастечки
на деловните
деловни потфати.
активности.

2020-2023

5.

Да се развијат специјализирани програми за обуки за
франшизно работење.

- Зголемен бројот на
франшизи во
сопственост на жени

- Број на жени кои со
своите деловни
потфати станале
даватели на
франшиза.
Да се развие ваучерски систем за користење на разни - Број на издадени
услуги.
ваучери

Вкупно:
800.000
Буџет на РМ
200.000 годишно
Вкупно:
800.000
Буџет на РМ
(2020) - 100.000
(2021) - 200.000
(2022) - 200.000
(2023) - 300.000

- Голем број на
одржани
семинари/обуки, број
на учесници
4.

Финансиски
импликации
(во денари)
/

2019

Вкупно:
200.000

Одговорни
институции
МЕ
МТСП
КЗПВРМ
ФИТР
АППРМ
МЕ
-МФ
-АППРМ
-ФИТР
МЕ
-АППРМ
-ФИТР
-АВРМ

МЕ

Буџет на РМ
200.000

2020-2023

Вкупно:
4.000.000

МЕ
АППРМ

Буџет на РМ
1.000.000 годишно
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Мерка 4. Обезбедување на потребните знаења и вештини
Ред.
бр.
1.

2.

Активности
Да се развијат веб семинари и веб советодавни услуги
преку креирање на онлајн платформа.

Индикатор за
реализација
- Креирана онлајн
платформа за веб
семинари и
советодавни услуги

Да се обезбеди менторство од искусни бизнис жени за - Зголемен број на
почетничките и претприемачките кои сакаат да растат,
менторки
како
и
за
претприемачките
во
технолошки - Зголемен број на
интензивните деловни потфати и претприемачките кои
кориснички на
се извозно ориентирани.
менторски услуги

Временска
рамка
2019

2019-2023

Финансиски
импликации
(во 000 денари)
Вкупно:
1.500.000
Донатори
1.500.000
Вкупно:
1.200.000

Одговорни
институции
- Здруженија
- Комори

АППРМ
- Здруженија
- Комори

Донатори
1.200.000

Мерка 5. Зајакнето присуство на жените во креирање на политики за развој на претприемништво
Ред.
бр.

Активности

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

Одговорни
институции

континуирано

Финансиски
импликации
(во денари)
/

1.

Зајакнување
на
учеството
на
жените
во
формулирањето на политиките кои влијаат на
вклученоста на жените во претприемачката активност
и активно учество во Јавно-приватен дијалог.

- Поголема застапеност
на жените во
формулирањето на
политиките во јавниот
приватен дијалог и
постапките за јавна
консултација при
донесувањето на
прописите.

2.

Поттикнување за вклучување на жени во мрежи и - Зголемен број жени
поддршка на инициjативите за развој на регионални и
вклучени во мрежи,
локални мрежни претпријатија, поврзување со
комори, здруженија..)
постојните институции кои според својата мисија
претпоставуваат мрежа (коморски систем, здруженија
на работодавачи, кооперации).

континуирано

/

Здруженија,
Комори

Меѓусекторска
РГ,
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: КРЕИРАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Мерка 1. Развој на нови/современи програми за образование и обука за претприемништво со посебен фокус на жените
претприемачки
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Активности

Индикатор за
реализација

Да се развијат едукативни програми посебно за жени
почетнички, со идентификувани резултати од учењето
со дефинирање критериуми за вреднување на
постигнатите резултати.

- Развиени едукациски
програми за жени
почетнички
претприемачки.

2019-2023

Да се развијат едукативни програми посебно за
претприемнички ориентирани кон раст, извоз и
технолошки интензивни деловни потфати, со
идентификувани исходи од учењето.

- Развиени едукациски
програми за
претприемнички
ориентирани кон раст

2019-2023

Да се промовира и обезбеди едукативна и - Развиена едукативна
и советодавна
советодавна програма за претприемачки кои сакаат да
програма за
користат франшиза како бизнис модел, или како
користење на
приматели или како даватели.
франшиза како
бизнис модел.
Да се развијат едукативни програми за управување со - Развиена едукативна
програма за
семејните претпријатија, со посебен акцент на
управување со
проблемите
на
генерацискиот
трансфер
на
семејните
управување и сопственост.
претпријатија

2019-2023

Да се развие ваучерски систем за соработка со - Број на издадени
експерти за трансфер на знаење , истражувања и
ваучери
развој на претприемачките потфати на жените.

2020-2023

Да се развие програма за вклучување на жените во - Број на основани
социјални

Временска
рамка

Финансиски
импликации
(во денари)
Вкупно:
3.000.000
Буџет на РМ
600.000 годишно
Вкупно:
1.500.000

Одговорни
институции
МЕ
-АВРМ,
-АППРМ
МЕ
-ФИТР
АППРМ

-

Буџет на РМ
300.000 годишно
Вкупно:
1.500.000

МЕ
-ФИТР
-МБПР

Буџет на РМ
300.000 годишно
2020-2023

Вкупно:
1.000.000

МЕ
-ФИТР
АППРМ

-

Буџет на РМ
250.000 годишно

2019-2023

Вкупно:
12.000.000
Буџет на РМ
3.000.000годишно
/

ФИТР
-АППРМ
- МЕ
МТСП,
АВРМ,
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социјално претприемништво како иновативен модел за
решавање на актуелни социјални и еколошки
предизвици и зајакнување на инклузивниот раст

претпријатија во
сопственост и
управувани од жени

- Здруженија
- Комори

Мерка 2. Јакнење на капацитети за давање на услуги за обука, советување на жените
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Активности

Индикатор за
реализација

Да се изгради капацитет за обезбедување на услуги за Развиена
тренинг и советување на жени, од почетнички до институционална и
развиен бизнис со насока на растечки бизнис потфати. партнерска
инфраструктура
подготвена за давање
на услуги на
образование и обуки за
женско
претприемништво.
Организирање семинари и иницирање и поддршка на - Број на организирани
семинари
проекти за идентификување и поттикнување на
Број на обучени
претприемачки со искуство кои сакаат да се
менторки
занимаваат со менторство.

Временска
рамка
2020-2023

Финансиски
импликации
(во денари)
Вкупно:
800.000
Буџет на РМ
200.000 годишно

2020-2022

Креирање на “Help desk” центар, со советодавна - Креиран “Help desk” 2020-2023
функција за потребните активности, легислатива,
центар
документација, субвенции и други форми на поддршка - Број на регистрирани
кои се поврзани со водење на бизнис.
корисници на услугите
од Help desk” центар

Вкупно:
3.000.000

Одговорни
институции
МЕ
-Здруженија
-Комори
-АВРМ
-АППРМ

МЕ

Донатор
3.000.000
Вкупно:
4.000.000
Буџет/Донатор
1.000.000годишно

МЕ
- Здруженија
-Меѓуресорна
РГ
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Мерка 3. Обезбедување на капацитет за користење на инкубатори, акселератори и технолошки паркови од страна на жени
претприемачки

Ред.
бр.
1.

Активности

Индикатор за
реализација

Промоција на инкубатори, акселератори и технолошки - - Поголемо учество на
паркови во образованието и средните училишта со
жени претприемачки
цел запознавање на потенцијалните претприемачки за
во искористувањето
можностите кои тие ги нудат при водењето на
на капацитетите на
сопствен бизнис.
инкубатори /
акселератори и
технолошки паркови.

Временска
рамка
континуирано

Финансиски
импликации
(во 000 денари)
/

Одговорни
институции
МОН
ФИТР
МЕ
Здруженија
Комори

Мерка 4. Соработка со локалната власт за вклучување на развојот на женско претприемништво во локалните/ регионалните
програми за развој
Ред.
бр.
1.

2.

Активности

Индикатор за
реализација

Подобрување на соработката со единиците на - Женското
локалната самоуправа и агенции со цел вклучување
претприемништво е
на женското претприемништво во нивните развојните
вклучено во
стратегии.
развојните стратегии
на општините.
Организирано делување на националната и локалната - Воспоставени
власт преку формирање на „Комисии за еднакви
Комисии за еднакви
можности“ во рамки на општините преку кои
можности кои ќе ја
континуирано ќе се следат активностите кои ги
надгледуваат
реализираат општините за развој и поддршка на
работата и
женското претприемништво.
вистинското
вклучување на ЖП во
работата на
Општините

Временска
рамка
континуирано

Финансиски
импликации
(во 000 денари)
/

Март 2019

/

Одговорни
институции
ЗЕЛС
- МЛС

МТСП ?
-МЛС
-Меѓуресорна
РГ
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Мерка 5. Соработка со образовни институции
Ред.
бр.
1.

Активности
Воспоставување континуирана соработка на женските
здруженија со образовните институции и понудувачите
на обуки, со акцент на развојот на родова еднаквост,
посебно на родова рамноправност во избирање на
стручна спрема, насоки и кариера.

Индикатор за
реализација
-Број на одржани
состаноци,
-Број на заеднички
проекти
-Воспоставен баланс
во образовните
програми и обуки за
родова еднаквост.

Временска
рамка
континуирано

Финансиски
импликации
(во денари)
/

Одговорни
институции

Финансиски
импликации
(во денари)
/

Одговорни
институции

МОН,
БО
Здруженија
Комори

Мерка 6. Воспоставување на бази на податоци/ регистар на жени претприемачи
Ред.
бр.
1.

Активности
Воспоставување на квалитетни и ажурирани бази на
податоци (регистар) за жени претприемачки со
детални информации за бизнисите - побарувања,
тековните движења, можност за раст, поврзување,
експорт и сл.

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

Воспоставена дата
база на
податоци/регистар за
жени претприемачки со
потребните
информации за нивно
меѓусебно поврзување,
раст и развој.

2020

ЦРМ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: ПРОМОЦИЈА, ВМРЕЖУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ
Мерка 1. Комуникациски активности и промоција на женското претприемништво
Ред.
бр.

Активности

Индикатор за
реализација

Временска
рамка

Финансиски
импликации
(во денари)

Одговорни
институции
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1.

Изработка на план за комуникација и промоција на ЖП - Изготвен план за
комуникација и
и на Стратегијата и резултатите од нејзиното
промоција.
спроведување, преку организирање на конференции,
собири и други форми на промоција на Стратегијата
на сите нивоа..

Февруари 2019

2.

Спроведување активности од планот за комуникација - Спроведена кампања
за промоција на
и промоции на бизнис иницијативи на жените женското
особено во активности кои не се типични за жени (на
претприемништво.
национално и на локално ниво).

2019-2023

Воведувањето на годишни награди за жени

2019-2023

3.

- Промовирана и
воведена годишна
награда.

/

Вкупно:
1.500.000
Буџет на РМ
300.000 годишно
Вкупно:
2.000.000
Буџет на РМ
400.000 годишно

Меѓуресорна
РГ

МЕ
-Меѓуресорна
РГ
-Здруженија
МЕ
-Меѓуресорна
РГ

Мерка 2. Зголемување на капацитетот на женски деловни здруженија
Ред.
бр.
1.

2.

Активности

Индикатор за
реализација

Да се зајакне вмрежувањето и соработката помеѓу
претприемачи, особено на локално ниво, соработката со другите организации (вмрежување) и
промовирање на глобалните трендови.

- Поддржани проекти за
вмрежување на
женски здруженија .

Воспоставување на платформа на здруженијата кои
работат на полето на развој на женско
претприемништво со цел нивно поврзување и
размена на информации за активностите кои ги
превземаат и вклучување во заеднички проекти.

- Воспоставена
платформа на
здруженија за женско
претприемништво

Временска
рамка
2020-2023

Финансиски
импликации
(во денари)
Вкупно:
1.200.000

Одговорни
институции
МЕ

Буџет на РМ:
300.000 годишно
Мај 2019

Вкупно:
500.000

-Здруженија
- Комори

Донатор
500.000

12

ПОТРЕБЕН БУЏЕТ ЗА ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИСКИОТ ПЛАН
Стратешки приоритети
1. Креирање на
поволен деловен
амбиент за развој на
женско
претприемништво
2. Обезбедување на
системска поддршка за
развој на женско
претприемништво

3. Креирање на
инфраструктура за
поддршка и развој на
ЖП

4. Промоција,
вмрежување и
застапување

Мерки
Мерка1. Координација во креирање и спроведување на политики за развој на ЖП
Мерка 2. Анализа на регулативата која влијае на претприемничката активност на
жените
Мерка 3. Креирање на статистика за следење на претприемничката (деловната)
активност на жените
Мерка 1. Подобрување на пристапот до поволни форми на финансирање
Мерка 2. Транзиција од социјална помош до самовработување

Вкупен потребен
Буџет по мерки
(денари)
0
900.000
0
328.000.000*

336.500.000

0

Мерка 3. Транзиција од вработување до работодавач

5.800.000

Мерка 4. Обезбедување на потребните знаења и вештини

2.700.000

Мерка 5. Зајакнето присуство на жените во креирање на политики за развој на
претприемништво
Мерка 1. Развој на нови/современи програми за образование и обука за
претприемништво со посебен фокус на жените претприемачки
Мерка 2. Јакнење на капацитети за давање на услуги за обука, советување на
жените
Мерка 3. Обезбедување на капацитет за користење на инкубатори,
акселератори и технолошки паркови од страна на жени претприемачки
Мерка 4. Соработка со локалната власт за вклучување на развојот на женско
претприемништво во локалните/ регионалните програми за развој
Мерка 5. Соработка со образовни институции

Вкупен
Буџет
(денари)
900.000

0
19.000.000

26.800.000

7.800.000
0
0
0

Мерка 6. Воспоставување на бази на податоци/ регистар на жени претприемачи

0

Мерка 1. Комуникациски активности и промоција на женското претприемништво

3.500.000

Мерка 2. Зголемување на капацитетот на женски деловни здруженија

1.700.000
ВКУПНО

5.200.000

369.400.000

*Поголем дел од потребните средства се планира да се обезбедат од ЕУ фондови и донатори
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ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ ОД БУЏЕТОТ НА РМ
И ОД ЕУ ФОНДОВИ/ДОНАТОРИ ( по години )

Година

Потребни средства
од Буџетот на РМ
(во денари)

Средства кои ќе се
обезбедат од ЕУ фондови/Донатори
(во денари)

Вкупно потребни средства
(во денари)

2019

9.050.000

3.650.000

12.700.000

2020

13.450.000

4000.000

17.450.000

2021

13.550.000

301.000.000

314.550.000

2022

13.550.000

1.000.000

14.550.000

2023

9.150.000

1.000.000

10.150.000

ВКУПНО

58.750.000

310.650.000

369.400.000
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