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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 неколкуте форми на поддршка за обезбедување на 

неповратни финансиски средства за Вашата институција/организација/претпријатие, како и за 

подготовка на предлог проекти од програмите за грантови на Европската Унија и другите донатори 

кои ја покриваат Македонија.  

Специфично, оваа понуда вклучува: 

1) Претставување на поддршка за пишување на апликација за  предлог проекти, преку 

консултанти/експерти за развој на проекти  

2. ПРЕГЛЕД НА ПОНУДАТА 

2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОНУДАТА 

Целта на оваа понуда е да се поддржи Вашата институција во обезбедувањето на финансиска 

средства за работа и за давањето на поддршка на своите корисници преку:  

1) Обезбедување на комплетна консултантка поддршка во 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   

По успешното завршување на овој ангажман клиентот ќе ги има стекнато следниве резултати и 

продукти: 

 2.2.1. ЗА УСЛУГАТА „КОМПЛЕТНА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ“ 

Следните продукти ќе ги добиете со оваа услуга:  

• Изработен календар на активности со дефинирани таргети се’ до поднесување на проектната 

апликација  
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• Изработен  формат за обезбедување на основни информации за правниот субјект на нарачателот, 

за да може да се достави предлог преоктот, како и информации од партнерите.  

• Поддржан процес на вадење на PIC код и ID број за нарачателот и за партнерите 

• Поддржан процес на наоѓање на партнерски организации, преговарање со нив и потпишување 

пред договор  

• Подготовен основен концепт/структура на предлог проектот со дефинирање на општата цел, 

специфична цел/и на проектот, очекуваните резултати, постигнувања, интелектуални продукти и 

активности  

• Организирана средба/и за обезбедување на придонес од персоналот на клиентот за пополнување 

на апликацијата (една или повеќе оналјн средба)   

• Направена проверка на документацијата на нарачателот на услуга во врска со темата на 

аплицирање   

• Унапредени деловите кои ги развиваат членови на персоналот на  нарачателот на услуга (лична 

карта  на организацијата/компанијата и биографии на тимот) 

• Пополнета апликација која е доставена за преглед до нарачателот на услуга во   Microsoft Word, и 

пополнета онлајн Форма), 

• Направена финална проверка на сите додатоци на апликацијата со клиентот 

• Направени финални корекции  

• Реализиран/Поддржан процес на испраќање на апликацијата (Заедно со или без нарачателот)  

 

 

2.3. НАЧИНИ НА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТ ЗА КОНСУЛТАНТСКИОТ АНГАЖМАН.  

2.3.1. Со пресметка на надомест согласно потребните денови за развој на предлог проект 

Откога ќе се дефинираат бројот на денови на ангажман за да се комплетира аплкикацијата за 

предлог проект со сите прилози, се потпишува договор за специфичните обврски на двете страни.  

Потребни денови за развој на апликација за одреден предлог проект од 3-20 консултантски 

денови. Консултантскиот ден за пишување е 150 евра во денарска противредност.  

Пример на пресметка   

Ако за реализација на изработка на предлог проектот се потребни  10  консултантски дена (150 

евра/ден) побараниот износ ќе биде 1500 еур во денарска противредност, исплатени пред 

доставувањето на предлог проектот 
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2.3.2. Со примена на клаузула за успех (success fee)  по успешно добивање на проектот.  

За износот пресметан согласно проценетите потребни денови за развој на предлог проект, ќе бидат 

наплатени само 50% (за примерот даден погоре со 10 потребни денови, согласно оваа клаузула, ќе 

бидат наплатени само 5  консултантски денови или 750 евра од страна на клиентот пред крајниот рок 

за доставување на апликацијата). Другиот дел ќе биде наплатен само ако се добие предлог проектот 

(и тој се зголемува за 500%). ( За примерот погоре тоа е  уште 5х750=3.750 евра. Вкупен износ на 

консултантски надомест во случај на успех (за исплата пред и потоа): 4,500 евра). Во случај да не се 

добие проектот, вториот дел на сумата не се исплаќа кон ПроЕфект.   

 

Втора алтернатива е да се пресмета претходна наплата од 70% (за примерот даден погоре со 10 

потребни денови,би се наплатиле 7  консултантски денови или 1050 евра од страна на клиентот пред 

крајниот рок за доставување на апликацијата). Преостанатиот дел ќе биде наплатен само ако се 

добие предлог проектот (и тој се зголемува за 700% т.е. уште 7х450=3.150 евра (Вкупен износ на 

исплата пред и потоа: 4,200 евра)). Во случај да не се добие проектот, вториот дел на сумата не се 

исплаќа кон ПроЕфект.   

 

Обуки за развој на вештини за подготовка на предлог проекти за грант програми на ЕУ  

Проефект организира и неколку типови на обуки за развој на вештини на своите клиенти за 

подготовка на предлог проекти, во кои е вклучена и менторска поддршка. Обуките се се значително 

пониски износи за надомест за дадената услуга. Видете ја понудата на интернет страницата на 

Проефект Иново на  следниот линк https://www.proefekt.mk/ponuda-za-uslugiiobuki-za-proekti 
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