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20161924392
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 17.10.2016 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА
2017 ГОДИНА
I
Со оваа програма се уредува намената на средствата за конкурентност, иновации и
претприемништво во вкупен износ од 11.990.000,00 (единаесет милиони и деветстотини и
деведесет илјади) денари и тоа :
- 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари, обезбедени од
Буџетот на Република Македонија за 2017 година, - Потпрограма ДГ–Поддршка на
развојот на мали и средни претпријатија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на
мали и средни претпријатија;
- 1.500.000,00 (еден милион и петстотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на
Република Македонија за 2017 година, – Потпрограма 11 – Индустриска политика, сметка
637, ставки 425, 462 и 464, наменети за имплементација на мерки од индустриската
политика на Република Македонија 2009-2020 и
- 1.600.000,00 (еден милион и шестотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на
Република Македонија за 2017 година, – Потпрограма 11 – Индустриска политика, сметка
637, ставка 462, наменети за поддршка и развој на кластерското здружување во
Република Македонија.
Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги распоредува Министерството за
економија.
II
Програмата се состои од мерки во следните области:
А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
За мерките од областа А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија се
наменети средства во износ од 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет
илјади) денари и тоа за:
МЕРКА 1. Поддршка на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од
2.510.000,00 денари.
1.1. Субвенционирање на трошоци на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност во
вкупен износ од 1.600.000,00 денари.
Предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска
дејност државјани на Република Македонија преку кофинансирање до 70% од докажаните
трошоци, но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за следните активности:
- Набавка на опрема и алати;
- Уредување и подобрување на деловниот простор;
- Изработка на визуелен идентитет на производот/услугата (веб страна, дизајн на
логотип, рекламен материјал );
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- Дизајн на производ;
- Надоместување на трошоци за здобивање со Мајсторска титула;
- Стручно оспособување на занаетчиите.
1.2. Кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и еснафите за развој и
промоција на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 910.000,00
денари.
Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и еснафите
кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија.
Максималниот износ на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 150.000,00
денари.
Финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти:
- Организирање на обуки;
- Организирање на форуми,
- Консултантски услуги и
- Промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).
МЕРКА 2. Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од
2.400.000,00 денари.
Предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над
50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање
на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000,00 денари, направени за следните
намени:
- Набавка на опрема и алати;
- Уредување/подобрување на деловниот простор и
- Грижа/чување на деца од предшколска возраст за жени кои отпочнуваат сопствен
бизнис (60% од трошоците за градинка или дадилка, но не повеќе од 30.000,00 денари).
МЕРКА 3. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за
сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од
800.000,00 денари.
Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за
сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 70% од докажаните
трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари поединечно за секој
деловен субјект – барател на средствата.
МЕРКА 4. Финансиска поддршка за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување
и модификација на НАССР систем во вкупен износ од 300.000,00 денари.
Предмет на мерката е финансиска поддршка за тренинг на HACCP тим, за воведување,
одржување и модификација на HACCP систем, за обука до три лица од деловниот субјект,
при што за секое обучено лице ќе се доделат до 20.000,00 денари.
МЕРКА 5. Финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем
во вкупен износ од 1.400.000,00 денари.
Предмет на мерката е финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на
ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе
од 200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата.
МЕРКА 6. Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на
претприемништвото во Република Македонија во вкупен износ од 1.200.000,00 денари.
Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани
кои се однесуваат на развој и поддршка на МСП како и проекти за промоција на
претприемништвото во Република Македонија. Максималниот износ на кофинансирање
на трошоците по проект изнесува 150.000,00 денари.
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Финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти:
- Промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП
(бизнис ангели, франшизинг, факторинг);
- Промоција и обуки за социјално претприемништво;
- Промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;
- Б2Б средби;
- Вмрежување и
- Промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).
МЕРКА 7. Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 денари.
Предмет на мерката е промовирање на Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2017 година преку организирање презентации во осумте плански
региони.
При распределбата на средствата од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и
средни претпријатија, мерка 1 точка 1.1 и мерки 2, 3, 4 и 5 ќе се имаат предвид
критериумите согласно член 3 од Одлуката за класификација на планските региони според
степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година.
Постапката за доделувањето на средства од дел II, област А. Поддршка и развој на мали
и средни претпријатија, мерки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од оваа програма ќе се изврши преку
објавување на јавни повици на ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.
Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА ПОЛИТИКА
За мерките од областа Б. Имплементација на индустриската политика се наменети
средства во вкупен износ од 1.500.000,00 денари и тоа за:
МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија во
вкупен износ од 1.200.000,00 денари преку следните мерки:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот
субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 900.000,00 денари.
Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти и тоа
во износ од 75 % од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од
180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата за
следните активности:
1.1.1
Изработка на нови организациони модели врз основа на ИКТ;
1.1.2
Изработка на техничка документација за нов производ односно за
подобрување на постојниот производ;
1.1.3
Изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа,
етикетирање, лого на производ и промотивни печатени материјали;
1.1.4
Изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија
и/или активности за развој на бренд;
1.1.5
Изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на
стандард за енергетски менаџмент ISO 50001 и
1.1.6
Изработка на проекти за зголемување на продуктивноста, ефикасноста и
ефективноста.
Финансиската поддршка е наменета за деловните субјекти за вршење на
производствени дејности во рамки на секторот Преработувачка индустрија, согласно
Националната класификација на дејностите – НКД рев. 2.
Деловните субјекти може да поднесат само едно барање од наведените активности.
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При распределбата на средствата од дел II, област Б. Имплементација на индустриската
политика, мерка 1, точка 1.1, ќе се имаат предвид критериумите согласно член 3 од
Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за
периодот од 2013 до 2017 година.
Износот на трошоците на барателот кои ги надоместува Министерството за економија,
ќе се зголеми за процентот на учеството на државната помош за регионален развој на
соодветниот регион на кој припаѓа барателот.
1.2. Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални
технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехрамбена и
металопреработувачка индустрија во вкупен износ од 300.000,00 денари.
Предмет на мерката е кофинансирање за организирање на специјализирани обуки –
длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна,
прехрамбена и металопреработувачка индустрија од страна на Министерството за
економија, во согласност со оваа програма, во износ од 300.000,00 денари.
За активностите од оваа мерка, делот на трошоците за оваа намена ги надоместува
Министерството за економија во висина од 75% од докажаните трошоци за организација и
реализација на обуките и тоа:
- детален Извештај за реализација на обуките, со индикатори за успешност врз основа
на прашалник дистрибуиран до учесниците, со број на учесници и име на компании;
- соодветни докази за реализација на обуките (фактури и сл.) и детален извештај за
бројот на учесници и
- името на компаниите – учесници на обуките.
Постапката и критериумите за доделување на средства од дел II, област Б.
Имплементација на индустриска политика, мерка 1, точка 1.2 од оваа програма ќе се
изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.
МЕРКА 2. Поддршка на патенти во вкупен износ од 300.000,00 денари.
Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на иноваторите во износ од
75 % од докажаните трошоци, но не повеќе од 75.000,00 денари поединечно за секој
барател на средствата за следните активности:
1.1 Истражување на пазарот за комерцијализација на патенти;
1.2 Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации и
1.3 Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни организации
Финансиската поддршка е наменета за иноваторите физички лица државјани на
Република Македонија, кои се занимаваат со истражување и развој на нови производи,
процеси и услуги или подобрување на веќе постојните производи, процеси и услуги.
Постапката за доделување на средства од дел II, област Б. Имплементација на
индустриската политика, од оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавен повик
на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и
www.konkurentnost.mk.
Трошоците наменети за реализација од дел II, област Б. Имплементација на
индустриската политика, мерка 1, точка 1.1 и мерка 2 од оваа програма ќе им бидат
исплатени на барателите во зависност од расположивите средства од Буџетот, по
редоследот на нивното пријавување во архивата на Министерствтото за економија.
В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО ЗДРУЖУВАЊЕ
За мерките од областа В. Поддршка и развој на кластерското здружување се наменети
средства во вкупен износ од 1.600.000,00 денари и тоа за:

4 од 5

Службен весник на РМ, бр. 192 од 17.10.2016 година

МЕРКА 1: Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.600.000,00
денари за следните активности:
- поврзување на кластерите со универзитетите,
- развој на иновативни и брендирани производи,
- интернационализација на кластерските здруженија, преку организирање на
меѓународни настани за вмрежување
- стратегии за кластерски базиран економски развој
- развивање на стандарди за квалитет и прилагодување со барањата на ЕУ-пазарите,
- организирање на обуки,
- промотивни активности,
- размена на искуства.
Постапката и критериумите за доделување на средства од дел II, област В. Поддршка и
развој на кластерското здружување, мерка 1 од оваа програма ќе се изврши преку
објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.
Кластерските здруженија може да поднесат само по едно барање од наведените
активности од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување, мерка 1
од оваа програма.
За активностите од дел II, област Б. Поддршка и развој на кластерското здружување
мерка 1 од оваа програма, делот на трошоците за оваа намена ги надоместува
Министерството за економија во висина од 75% од проект, но не повеќе од 400.000,00
денари поединечно за секој барател по апликација.
Трошоците наменети за реализација од дел II, област В. Поддршка и развој на
кластерското здружување од оваа програма, ќе им бидат исплатени на кластерските
здруженија во зависност од расположивите средства од Буџетот.
III
За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи
Министерството за економија.
IV
Министерството за економија, заклучно со 31 март 2018 година, до Владата на
Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на
програмата и наменско користење на средствата.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-7778/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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