


ЦЕЛИ

Финансиска поддршка за технолошки развој на 
претпријатија и приватни здравствени установи 
за брзо прилагодување на предизвиците 
наметнати од КОВИД пандемијата, кои ги 
исполнуваат условите од овој правилник.

ФОКУС

 9 брза реорганизација и воведување на  дигитални системи и алатки со цел прилагодување кон 
новите услови на функционирање,

 9 подобрување на организационата структура и реорганизација на работните процес со цел 
зголемена продуктивност

 9 воведување на протоколи за заштита на вработените и клиентите поврзани со КОВИД кризата
 9 воведување на нови производи и/или услуги за кои постои зголемена побарувачка во 

ноонастанатите пазарни услови

НАМЕНЕТ ЗА: 

 Î закрепнување на домашните компании  
во пост-кризната фаза  -  #recovery

 Î брзо прилагодување на новонастанатите пазарни услови
 Î ублажување на последиците од корона-кризата.



КО-ФИНАНСИРАЊЕ 

ФИТР - до 70% од вкупниот буџет 
на проектот, но не повеќе од 
3.000.000,00 (три милиони) денари

 Î За микро – до 750.000,00  
(седумстотини и педесет илјади) денари,

 Î За мали – до 1.500.000,00  
(еден милион и петстотини илјади) денари.

 Î За средни  - до 3.000.000,00  
(три милиони) денари.

АПЛИКАНТ - 30% од вкупниот буџет 
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трошоци за техничка поддршка (експертиза), трошоци за договорни услуги за 
истражување, развој, дигитализација (пр. тестирање, лабораториски услуги и слично)

бруто плати за вработените лица кај корисникот кои ќе бидат ангажирани на 
проектот; *износите треба да соодветствуваат на воспостванените практики на 
корисникот пред почеток на проектот, намалени за износот на потенцијална државна 
субвенција примена по основ на плата

трошоци за набавка, изнајмување и/или изработка на опрема, софтвер, алатки од ин-
форматичка технологија и друг вид на основни ИКТ средства, директно поврзани со 
реализација на проектот и дититализација на процесите

трошоци поврзани со спроведување на план за подобрена организациона структура 
на Апликантот

други оперативни трошоци директно 
поврзани со реализацијата на проектот



СКРАТЕНА ПОСТАПКА  
– право на аплицирање имаат 

 Î апликанти чии предлог проекти ja поминале 
фазата на претселекција, во претходните 12 
месеци од моментот на објавување на повикот

 Î апликанти за кои Комитетот за одобрување 
на инвестиции има донесено одлука за 
финансирање, а немаат склучено Договор со 
Фондот, 

 Î корисници на Фондот кои имаат склучено 
Договори за финансирање под инструментите 
за поддршка на Фондот, и кои се уште ги 
исполнуваат права и обврските од тие Договори.

АПЛИЦИРАЊЕ

РЕДОВНА ПОСТАПКА  
– отворена за нови апликанти 
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Времетраење на проектот  
најмногу до 6 месеци.

Повеќе информации на www.fitr.mk 

РОКОВИ


