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20130040112
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 3.01.2013 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И
ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2013 ГОДИНА
Член 1
Co оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на
претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни препријатија во
вкупен износ од 4300.000 (четири милиони и триста илјади денари) денари, обезбедени од
Буџетот на Република Македонија за 2013 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма
40-Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следниве намени:
1. Ваучерски систем на советување
Имплементација на ваучерски систем за советуваше за советодавни услуги кај 35
клиенти, со цел давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките
мали и средни претпријатија и основање на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот
систем за советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на мали
и средни претпријатија, оддржување на web страната за консултанти. Реализацијата на
оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка.
Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на
повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организаците за деловна
поддршка на претприемништвото како и повик до малите и средни претпријатија за
аплицирање на оваа програмска активност.
1.000.000 денари
2. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните центри
Поддршка на деловните центри во активностите поврзани со понатамошно
функционирање на мрежа на центри и имплементација на програми за помош,
информирање и советување на МСП, со цел давање на информативна, промотивна,
советодавна и логистичка поддршка на малите и средни претпријатија и потенцијалните
претприемачи кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на релевантни и
корисни информации за МСП и потенцијалните претприемачи.
Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на
повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организаците за деловна
поддршка на претприемништвото за реализирање на оваа програмска активност.
300.000 денари
3. Претприемачко образование
Реализирање на 5 (пет) работилници за промоција на претприемништвото и обука за
подготвување на бизнис план меѓу младите луѓе (студенти и ученици) со вкупен опфат на
250 студенти, со цел развој на претприемничкиот дух и култура и подигање на свеста на
младите за отворање на сопствен бизнис. Работилниците ќе се организираат при
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државните универзитети Св. „Кирил и Методиј" во Скопје, државниот универзитет во
Тетово и универзитетот „Св. Климент Охридски" Битола.
300.000 денари
4. Организирање на натпревар за бизнис план
Организирање на натпревар за бизнис план врз основа на спроведената промоција,
кампања и оценување на апликантите со цел избирање на најдобар бизнис план и
зголемување на свеста кај младите и потенцијалните претприемачи за значењето и
важноста на претприемништвото. Најдобрите бизнис планови ќе бидат промовирани и ќе
се обезбеди техничка помош од страна на Агенцијата за регистрација на нивните бизниси.
300.000 денари
5. Европска недела на МСП
Поддршка при организирање на Европска недела на МСП и организирање на една
работилница/обука на релевантна тема, со цел зголемување на мотивираноста и
партиципација на малите и средни претпријатија, младите претприемачи и потенцијалните
претприемачи.
120.000 денари
6. Подготовка на методологија и спроведување на анкета за потребите од обуки кај
жените претприемачи
Подготовка на методологија и анкета за жени претприемачи, со цел добивање на
релевантни информации за потребите од обуки кои ги имаат во нивните претпријатија.
Спроведување на анкета на 100 жени претприемачи и подготовка на анализа врз основа на
резултатите добиени од истражувањето.
300.000 денари
7. Организање на обуки за женско претприемништво
Организирање на две дводневни обуки за вработените во претпријатија во кои
сопственици се жени - претприемачи. Обуките ќе се организираат за претпријатијата кои
учествуваа во анкетата, но и за други претпријатија. Целта на овие обуки е да се зајакне
женското претприемништво во Република Македонија, а истовремено и да се подигне
свеста за претприемништвото меѓу жените.
120.000 денари
8. Промоција на доживотно учење
Организирање на две работилници за невработени лица врз основа на барањата на
пазарот на трудот и промоција на концептот за доживотно учење, како и организирање на
тркалезна маса со претставници од релевантите институции за важноста на доживотното
учење, со подигање на свеста кај возрасните лица и претприемачите за потребата од
постојано подобрување, односно доживотно учење.
180.000 денари
9. 0ганизирање на обуки за локални консултанти
Организирање на дводневна обука за локални консултанти за здобивање на
дополнителни вештини и знаења, со кои ќе им помогнат во иднина на МСП да станат
поконкурентни за домашниот и странскиот пазар.
200.000 денари
10. Организирање на обуки за малите и средните претпријатија
Организирање на пет еднодневни обуки за МСП, со цел подигање на конкурентноста на
МСП и капацитетите на вработените, како и подобрување на соработката помеѓу
претпријатијата и давателите на услуги. Една обука за претприемачите ќе биде на тема Бизнис анѓелите како алтернативен извор на финасирање на развојот на малите и средните
претпријатија. Обуките ќе се организираат во соработка со други институции и
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организации кои работат на подигање на конкурентноста на МСП (Агенција за странски
инвестиции и промоција на извозот, Стопанска комора на Македонија, Сојуз на стопански
комори и Министерство за економија).
300.000 денари
11. Организирање на локални семинари за иновации и претприемништво.
Организирање на два еднодневни локални семинари за промоција на значењето на
иновациите и МСП, со цел подигање на свеста на претприемачите и другите инволвирани
страни за значењето на иновациите и претприемништвото и зголемената употреба на
иновативните и И&Р алатки кај претпријатијата.
120.000 денари
12. Промотивни активности (саеми, деловни партнерства, форуми)
Поддршка при организирање на саеми во земјата за МСП и занаетчии, организирање на
директни средби и поддршка при склучување на партнерства, изнајмување на празен
саемски простор и трошоци за пријавување за учество на истите и покривање на трошоци
за рекламни материјали со цел подобрување и поврзување на македонските претпријатија
со претпријатијата од регионот и подобрување на конкурентноста на претпријатијата од
Република Македонија.
150.000 денари
13. Организирање на обука за наставници/професори кои го предаваат предметот
претприемништво и бизнис.
Организирање на еднодводневна обука за 100 професори, кои го предаваат предметот
претприемништво во средните училишта, со цел зголемување на капацитетите на
наставниците/професорите за претприемништвото и проширување на знаењата и
здобивање со нови вештини поврзани со претприемничкото учење.
120.000 денари
14. Обука за регионалните центри
Организирање на 2 (две) дводневни работилници за зголемување на капацитетите на
регионалните центри во делот на ваучерите за иновации.
300.000 денари
15. Организирање на обука за студенти за подготовка на апликации за конкурирање за
работа.
Организирање на две обуки за подготвка на резиме и мотивациско писмо, однесување
на интервју за работа, како и потребни документи при аплицирање за работа, со цел
подигање на свеста на младите луѓе за полесно пристапување кон пазарот на трудот.
120.000 денари
16. Организирање на обука за подготовка на проектни апликации
Организирање на обука за регионални центри за поддршка на претпријатијата и
општински центри за развој на МСП, за подготовка на проектни апликации за
прекугранични повици од програмите на ЕУ, како и проекти и повици од други донатори.
220.000 денари
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17. Кофинансирање на донаторски проекти
Подобрување на продуктивноста на малите и средните претпријатија преку учество на
донаторски проекти. Учество и кофинансирање на активности поврзани со веќе
постоечките проекти во Агенцијата (Интервалуе и Фино финансирани од страна на ЕУ),
како и можноста за ко-финансирање на други потенцијални проекти и учество на АППРМ
во Асоцијацијатата на Агенции за развој на мали и средни претпријатија за Југоисточна
Европа.
150.000 денари
Член 3
Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија, заклучно со
31.01.2014 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со
финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени
постигнатите резултати како и образложението за евентуални отстапувања од
планираните активности.
Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 41-9158/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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