
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за иновациска дејност („Службен 
Весник на Република Македонија„ бр.79/13, 137/13 и 41/14), Управниот одбор 
на Фондот за иновации и текнолошки развој, на седнидата одржана на 

а ' .1vi Ѕ 	година, донесе 

ПРАВИЛНИК 

за инструментот за поддршка-техничка помош преку деловно-технолошки 
акцелератори 1  

Член 1 
Co овој правилник се утврдуваат основните карактеристики на 

инструментот за поддршка за техничка помош преку деловно-технолошки 
акцелератори г  (во натамошниот текст: инструмент), критериумите и постапките 
за доделување на средства, содржината на јавниот повик за доделување на 
средства за воспоставување и функционирање на акцелераторот, процесот на 
пријавување и селекција на акцелераторот, начинот на евалуадија на 
поднесените апликации, доделувањето на средствата, начинот на промоција, 
имплементацијата и надзорот на проектот, начинот на следење и известување. 

I.ОСПОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

Опис на финансискиот инструмент 

Член 2 
Фондот преку техничка помош ќе  ro  поддржи формирањето на деловно- 
технолошки акцелератори, субјекти за давање инфраструктурна поддршка на 
иновациската дејност според Законот за иновациска дејност, со цел 
акцелерација на претприемништвото преку поддршка на физички лица кои 
сакаат да основаат трговско друштво (во натамошниот текст: компанија), како 
и веќе основани компании во нивната почетна фаза (кои постојат максимум 
шест години) преку обезбедување на едукативна, логистичка и финансиска 
помош. Деловните акцелератори со инвестициските фондови за рана фаза на 
развој можат да станат динамични алатки за поттикнување на нови вложувања 
во различни сектори особено во ИКТ, поврзувајќи  ro  талентот, технологијата, 
капиталот  u  know-how во една ефективна рамка. Играјќи клучна улога во 
обезбедувањето на услуги, помагајќи да започнат нови бизниси вклучувајќи и 
комбинација  na in-house консалтинг, пристап до мрежа за поддршка на бизниси 
специјализирани за маркетинг, бизнис планирање, правни и сметководствени 
услуги, менторство и други услуги, како и пристап до финансиски средства, 
акцелераторот би требало да го премости јазот во претприемничкиот систем. 
Co  идентификувањето на надежни старт-ап компании и инвестирањето во 
иновативни бизнис идеи, помагањето на старт-ап компаниите за поголем 
пристап до почетен капитал од мрежите на бизнис ангели и државни проекти, 

~ "Rulebook for the instrument Establ ishment of an accelerator" 
2  "Estab ishment of an accelerator" 
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акцелераторот се очекува да катализира формирање на приватен ризичен 
капитал во Македонија. 

Опис на дејноста на деловно—технолошки акцелератор 

Член 3 
Деловно—текнолошки акцелератор (во натамошниот текст: акцелератор) е 
субјект за давање на инфраструктурна поддршка на иновациска дејност според 
Законот за иновациска дејност, чија основна дејност е ставање на располагање 
деловен простор, административни и технички услуги, менторство и обука, 
консултантски услуги и тренинг, обезбедување на почетно финансирање и 
давање на стручна помош за надминување на организациските и стратешките 
пречки на компаниите во основање (старт-ап компании) вклучувајќи го 
периодот на развивање на деловната идеја, па се до основањето  H  почетното 
делување на старт-ап компанијата, како и агресивен раст на старт-ап 
компанијата. 

Периодот на нудење на услугите на акцелераторот за почетната фаза не треба да 
биде подолг од  6 (шест)  месеци почнувајќи од денот на стапување на лицето/ 
компанијата во акцелераторот. 

Доколку деловно-технолошките акцелератори со инвестициски фондови за рана 
фаза на развој се добро дизајнирани и имплементирани можат ефективно да ја 
зајакнат способноста на старт-ап компаниите да опстануваат и растат. 
Акцелераторот треба да ја обезбеди многу значајната и потребна финансиска 
поддршка како и менторство/насоки за претприемачите. Имајќи предвид дека 
пазарот на ризичен (risk/equity) капитал во земјата е во зародиш, акцелераторот 
co  придружните средства може да помогне за катализирање на финансирањето 
на иновации и за дополнување на постоечките или планирани интервенции и би 
требало да биде  pan, no  многу важен чекор кон формирање на пазар на ризичен 
капитал во земјата. 

Фазите на воспоставување и функционирање на акцелераторот се илустрирани 
во следната шема: 
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Слика 1- Фазите на воспоставување и функционирање на акцелераторот според ФИТР 

Акцелераторот освен техничка и логистичка помош обезбедува и финансиска 
помош, и тоа финансирање за време на почетната фаза, до максимален износ од 
22.000 (дваесет и две илјади) евра  no  проект и можност за дополнително 
финансирање, до максимален износ од 72.000 (седумдесет и две илјади) евра  no  
проект, наменет за најдобрите компании кои успешно ќе поминат низ фазата на 
акцелерација. Понатамошното финансирање е можно само доколку 
акцелераторот успее да привлече или да вложи сопствени дополнителни 
средства. За потребите на фазата на финансирање, акцелераторот ќе склучува 
посебни договори за финансирање со компаниите, во кои ќе ги дефинира 
правата и обврските на двете договорни страни, како и типот на финансирање 
кој ќе биде понуден (директен влог како удел, условен заем, еквити, мезанин 
инвестиции, заем со ројалти надоместок и слично). Во секој случај, доколку 
финансирањето биде во форма на директен влог како удел, акцелераторот не 
може да има повеќе од  25%  еквити во една компанија, за време на фазата на 
акцелерација со владино финансирање.  Bo  следните фази процентот на еквити 
може да се зголеми. 

Износ на финансирање 

Член 4 
Фондот ќе финансира до  75%  (седумдесет и  neT)  проценти од вкупниот буцет на 
проектот. Минимум  25%  (дваесет и пет) проценти треба да бидат обезбедени од 
страна на апликантот. Максималниот износ кој ќе биде финансиран од страна на 
Фондот за воспоставување, оперативни трошоци, хонорар за менацирање и 
финансирање на акцелерираните компании изнесува 500.000 (петстотини 
илјади) евра  no  формиран акцелератор. Овој износ ќе биде искористен за 
поставувањето на акцелераторот, како и за фазата на финансирање, односно 
финансиската поддршка на акцелерираните компании. Трошоците за 
воспоставување на акцелераторот не смеат да надминат 50.000 (педесет илјади) 
евра. 
Апликантот треба да  ro  предложи соодносот на средства потребни за 
поставување на акцелераторот и средства потребни за оперативна и финансиска 
помош (инвестирање) во неговата апликација. Финансиските средства доделени 
преку овој финансиски инструмент на одделен акцелератор, може да бидат 
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зголемени доколку акцелераторот прикаже добри резултати, односно 
задоволително исполнување на бизние планот и проектираниот буцет. Одлуката 
за зголемување на финанеиските средетва ја носи Комитетот за одобрување на 
инвестиции (во натамошниот текст: Комитетот),  no  претходно поднесено 
барање од акцелераторот и на предлог на Фондот. 

Хонорарот за менацирање ќе биде утврден како процент од вкупниот буцет на 
акцелераторот,  a  ќе биде иеплаќан секоја година. Очекуваниот процент за 
хонорарот за менацирање треба да биде  3%  од вкупниот буцет на годишно ниво. 

Акцелераторот треба да  My  плати на Фондот и процент од приходите етекнати 
од продажба на еквити инвестициите кај кориениците на акцелераторот. 
Процентот од приходите на акцелераторот од продажбата на еквити 
инвеетициите што акцелераторот треба да ги плати на Фондот треба да биде во 
сооднос 75:25 во корист на Фондот до поврат на иницијалната инвестиција во 
акцелераторот,  a  останатиот приход од продажбата се дели во сооднос 40:60. 

За акцелератор може да поднееат барање и повеќе апликанти заедно, одноено 
преку формирање на конзорциум, ео тоа што се назначува еден правен субјект 
за лидер на конзорциумот, кој ќе биде координатор на активностите. 
Акцелераторот е одделен правен субјект од конзорциумот - апликанти. 
Конзорциумот на апликанти треба да достави и меѓусебен еопственички 
договор за оеновање на акцелераторот и да назначи лице/лица одговорно/ни за 
работењето на акцелераторот. 

Времетраење на проектот 

Член 5 
Проектот за поддршка на акцелератори  e  со времетраење од 42 (четириесет и 
два) месеци, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за доделување 
средства со Фондот. Избраниот апликант има макеимум  6 (шест)  месеци за 
поставување на акцелераторот и  3 (три)  години активно да го раководи, за кои 
три години Фондот исплатува хонорар за менацирање. За тој период, избраните 
акцелератори ее должни да акцелерираат минимум 10 (десет) македонски 
компании годишно (регистрирани во  PM H  со 50,1 °/о  unu  повеќе македонека 
еопетвеност). 

Дејност на финансирање 

Член 6 
Акцелераторите примаат, развиваат, акцелерираат и инвестираат во проекти од 
еите еектори на економијата, освен во: 

1.производетвени, трговеки или други активности, кои се нелегални 
еогласно законите или пропиеите на законодавството на Република 
Македонија, 

2. производство и  TproBuja na  тутун и дестилирани алкохолни пијалоци 
и сродни производи, 
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3. производство и трговија на оружје и муниција од кој било вид, 
4. казина и други компании за организирање игри на среќа и други 

забавни игри, 
5. истражување, развој или технички барања кои се однесуваат на 

електронски податоци, програми или решенија, кои: 
(a) ce  однесуваат на: 

• поддршка на која било активност која се вбројува во секторите од 
горенаведените алинеи 1,2,3,4,5 и 6 од овој став или 

• порнографија 
(6)  наменети да овозможат илегално да: 

• се влезе во електронски податоци и мрежи, 
• се симнуваат електронски податоци 

6.  природни науки - истражување, развој или технички апликации кои 
cc  однесуваат  na  човечко клонирање за истражување или за 
терапевтски цели; или за генетски модифицирани организми 
( "гмо ' ). 

Проектите на корисниците (акцелерираните компании) кои веќе  cc  поддржани 
од други државни фондови не  cc  подобни за финансирање под овој инструмент. 
Сепак компаниите кои биле успешно акцелерирани  cc  подобни да аплицираат 
во Фондот за други инструменти, освен ако биле финансирани од 
акцелераторот. 

Основни услови за поднесување на барање 

Член 7 
Апликантот за акцелератор треба да има менацерски  THM na  акцелераторот кој 
треба да биде составен од тим на искусни професионалци, во согласност со 
професионалните стандарди издадени од страна  na  Европската Асоцијација за 
приватен еквити и ризичен капитал (European Private Equity and Venture Capital 
Association)  unu  други еквивалентни организации. Како тим ќе се очекува да 
дејствуваат независно, но под надзор и во координација со Фондот. Истите 
треба да имаат релевантно искуство во поддршка  ua  млади компании. 

Апликантот за акцелератор треба да достави Изјава за намера за обезбедување 
на средства потребни за кофинансирање  ua  проектот (минимум  25%),  доколку 
биде избран треба да обезбеди доказ за кофинансирањето. 
Апликантот акцелератор треба да предложи и ако биде избран треба да 
воспостави структура во која релевантни индустриски експерти ќе може да 
бидат вработени врз основа на потребите на компаниите. Исто така апликантот 
за акцелератор треба да предложи и ако биде избран  cc  очекува да воспостави 
оперативни процедури кои ќе вклучуваат меѓу другото и одредби за конфликт 
на интерес, доверливост, измама и корупција, стабилно финансиско управување, 
заштита на правата на интелектуална сопственост, заштита на животната 
средина, процедури за  jaBna  набавка, селекција на корисниците, мониторинг, 
надзор итн.  cc  што е задоволително за Фондот и за Светска банка. 
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Апликантот за акцелератор ќе треба да предложи етратегија на инвестирање и 
излезна стратегија, и ако е избран да се обврзе на минимум 10 компании 
(регистрирани во  PM  и со 50,1 °/о или повеќе македонска сопственост) годишно 
кои ќе бидат успешно акцелерирани за времетраењето на проектот. Доколку 
корисниците на акцелераторот имаат статутарни промени, треба да бидат 
обврзани од страна на акцелераторот да побараат одобрување за таа промена од 
акцелераторот и Фондот. Оваа обврека ќе трае ее додека договорот со 
корисниците на акцелераторот и/или еквити договорот е активен/обврзувачки. 

Апликантот/апликанти за акцелератор може да е установа која 
врши виеокообразовна, односно научноистражувачка дејност или правно лице 
основано согласно Законот за трговски друштва и/ или Законот за здруженија и 
фондации и регистрирано во Централниот регистер на Република Македонија, 
сопственост на лице/а македонски државјанин или компанија со доминантна 
македонека сопственост. 

Прифатливи трошоци за финансирање 

Член 8 
Кориеникот е обврзан за целите на проектот да обезбеди се или дел од следните 
услови за компаниите кои ќе бидат акцелерирани 
- работни простории дадени на нивно располагање 
- административни и технички услуги 
-менторство и обука 
- консалтинг  H  обука 
- финансирање во почетната фаза и понатамошните фази 
-професионална помош за да се надминат организациските  H  стратегиеките 

пречки за етарт-ап компаниите 
-техничка помош за развивање на бизнис идејата 
-креирање и реализација на почетната маркетинг стратегија и пронаоѓање на 

потенцијални пазари 
-заштита на интересот на компанијата и правна поддршка за време на целото 

времетраење на проектот 
-поддршка за заштита на правата за интелектуална еопственост и 
-други акцелераторски услуги 

II ПРОЦЕС  HA  ПРИЈАВУВАЊЕ 

Објава на Јавен повик 

Член 9 
За еекое доделување на средетва од инструментот Фондот објавувајавен повик. 
Овој повик ќе биде објавен во најмалку два јавни медуими и на интернет 
страната на Фондот. Рокот за поднесување на апликациите ќе биде 90 
(деведееет) дена од денот на објавување најавниот повик. 
Ce  поднесува само една апликација за акцелератор  no  апликант во рамки на 
еден повик. 
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Ce  разгледуваат само навремено испратените апликации. 

III ПРОЦЕС  HA  СЕЛЕКЦИЈА 

Член 10 
При процесот на селекција, Фондот ги почитува основните принципи, како што 

се: 
a) 	еднаков третман, 
6) 	недискриминација, 
в) 	доверливост и 
г) 	транспарентност. 

Апликациите ќе бидат разгледани од страна на Фондот на компаративна основа, 
користејќи професионална проверка и проценка, имајќи ги предвид 
критериумите за избор, кои ќе бидат детално уредени во Оперативниот 
прирачник за инструментите на Фондот. 

Проверка на делосност на апликациите 

Член 11 
По добивање на сите апликации во рамките на рокот предвиден со Јавниот 
повик, Фондот ќе ја разгледа секоја апликација со цел да се идентификува дали 
апликациите се целосни, односно дали е поднесена целосната барана 
документациј  a.  
Ако некоја апликација е нецелосна, Фондот го известува апликантот  no 
електронски пат  u My  дава дополнителни  5 (пет)  работни дена за да ја 
комплетира апликацијата со документите кои недостасуваат во архивата на 
Фондот или  no  електронски пат. Ако апликантот за акцелератор не ги поднесе 
документите кои недостигаат во  P0K  од дополнителните 5 работни дена, Фондот 
ќеја смета апликацијата како нецелосна. 
За потребите на разгледување и оценување на апликациите, Фондот може да 
кориети и надворешни стручни соработници. 
Освен проверка на документите и проектната документација, вработените на 
Фондот исто така може да извршат и посета на апликантот и/или ќе остварат 
средба со клучните луѓе на акцелераторот, со цел да проценат дали истите 
поседуваат потенцијал и капацитет за воспоставување и успешно водење на 
акцелераторот. 

Одлука за финансирање 

Член 12 
Комитетот за одобрување на инвестиции ќе треба да донесе финална одлука за 
финансирање. 
Расположивиот буцет за секој јавен повик ќе ја одредува финалната одлука за 
финансирање. Во случај да има повеќе апликанти кои се прифатливи за 
финансирање отколку раеположиви средетва, Комитетот ќе треба да ги избере 
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најдобрите апликанти и само тие ќе ги добијат средствата. Во случај кога ниту 
една апликација не е подобна за избор/финансирање, Фондот може да одлучи да 
не додели средства и да објави нов јавен повик. 
Комитетот ќе донесе конечна одлука за финансирање за време на втората сесија 
на Комитетот во  P0K  од 20 (дваесет) дена  no  завршувањето на претходните фази 
на оценка. 
Сите апликанти кои поднеле предлог-проекти евалуирани како неприфатливи ќе 
бидат официјално известени заедно со образложение зошто нивниот проект не е 
одобрен. Сите апликанти кои нема да добијат средства можат да аплицираат 
повторно за финансирање од Фондот, за истиот или сличен проект, но  HC  повеќе 
од три пати. Апликантите чии проекти ќе бидат одобрени ќе бидат поканети да 
потпишат Договор за доделување средства во  P0k  од 21 (дваесет и еден) ден  no  
известувањето. 

Исплата на средствата 

Член 13 
По потпишување на Договорот за доделување средства, апликантот е должен да 
отвори посебна банкарска сметка на која што ќе бидат префрлени средствата од 
Фондот. 
По потпишување на договорот, и обезбедениот и уплатен дел од средствата од 
страна на акцелераторот, средствата одобрени за воспоставување на 
акцелераторот ќе бидат префрлени од страна на Фондот, до  75% од 
проектираниот буцет за првите 6 (шест) месеци. Во  P0k  од 6 месеци, 
акцелераторот треба да се воспостави и да започне со оперативни активности. 
По истекот на овие шест месеци, се доставува извештај за реализација до 
Фондот, во  P0k  од 14 (четиринаесет) дена од завршувањето на рокот за 
известување. Доколку извештајот и реализираните активности се во ред, се 
продолжува со исплаќање на останатите средства. Останатите средства се 
исплаќаат на квартална основа, согласно усвоениот буцет за секој квартал, 
предложен од акцелераторот,  a усвоен од Фондот. Притоа, средствата од 
Фондот ќе покријат до  75%  од одобрениот буџет за кварталот. Корисникот на 
инструментот треба да достави доказ во форма на банкарски извод дека тој има 
обезбедено најмалку  25%  од одобрениот буиет за тој квартал. Пред исплатата на 
средствата за кварталот, компанијата треба да достави и квартален извештај за 
напредок на проектот, во  P0K  од 14 (четиринаесет) дена од завршување на 
претходниот квартал. 
По добиениот квартален извештај во рок од 10 (десет) дена од денот на 
поднесување, Фондот може да изврши теренска посета. Ако извештајот и 
реализираните активности се валидни, и апликантот го уплатил својот дел од 
ко-финансирањето, следната рата на одобрените средства базирани врз 
апликацијата  H  бизнис планот, Фондот ќе спроведе процедура за исплаќање во 
P0K  од 14 (четиринаесет) дена од одобрување на кварталниот извештај. 
Сите исплати ќе бидат во македонски денари, пресметани  no  средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија на денот на исплата. 
Фондот  ro  задржува правото привремено да ја сопре или целосно да ја укине 
исплатата на средства согласно Договорот за доделување средства, или да бара 
враќање на дел или во целост на исплатените средства до тој момент, доколку 
корисникот на инструментот не ги исполнува обврските предвидени во 
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Договорот за доделување средства и Оперативниот прирачник за инструментите 
на Фондот. 

IV ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И НАДЗОР 

Имплементација на проектот 

Член 14 
Корисникот на инструментот има обврска да го спроведе проектот правилно и 
ефикасно во согласност со условите утврдени во договорот за финансирање, 
Оперативниот прирачник за инструментите на Фондот и овој Правилник и во 
согласност со добрите технички, економски, финансиски, управувачки, 
еколошки и социјални стандарди и практики. Корисникот на инструментот исто 
така има обврска да се придржува кон политики и процедури кои ќе му 
овозможат на Фондот лесно да врши надзор и проценка на напредокот на 
проектот и остварување на неговите цели. 
Корисникот на инструментот ќе  ro  користи финансирањето во согласност со 
одобрениот буцет на проектот, ќе одржува адекватен систем на финансиско 
управување и ќе изготвува финансиски извештаи во согласност со 
меѓународните сметководствени стандарди, на начин кој ќе соодветствува со 
активностите, ресурсите и трошоците поврзани со проектот. 
Секое значително отстапување од оригиналниот бизнис план, кое ќе придонесе 
проектот да не се спроведува според предвидениот временски рок,  a  
предвидените цели да не се исполнат и сл., мора преткодно да бидат одобрени 
писмено од страна на Фондот. 3  
Ha  барање на Фондот, корисникот на инструментот се обврзува да обезбеди 
ревизија на финансиските извештаи од независен ревизор, прифатлив за 
Фондот, и ревизорските извештаи во најкраток можен рок да ги достави до 
Фондот. 
По година и  non  од потпишувањето на Договорот, работата  ua  менацерот/те на 
Акцелераторот ќе бидат евалуирани од страна на Комитетот. Корисниците  na  
акцелераторот (акцелерираните компании) исто така ќе бидат предмет на 
мониторинг и евалуација од страна  na  Фондот. 
Корисникот на инструментот ќе  My  овозможи на Фондот во секое време да 
изврши проценка/надзор  na  спроведувањето на проектот, неговите активности, 
како и сите релевантни документи врзани за проектот, да ги припреми и достави 
до Фондот на негово барање. Во исто време Фондот ќе работи во насока 
бараните извештаи да не бидат преголемо оптоварување. 
Корисникот на инструментот за потребите на компаниите кои ќе бидат дел од 
акцелераторот може да користи и техничка помош од надворешни консултанти 
или консултантски куќи, особено за компании од стручни и специфични 
индустрии. Притоа треба да се има предвид дека еден консултант или една 
консултантска куќа на годишно ниво може да опслужи максимум пет компании 
кои искористиле средства од Фондот за таа година. 

3  Член 62, став 7 и 8 од Оперативниот прирачник за инструментите на Фондот 
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Процедури за набавки 

Член 15 
Договорите за добра и услуги може да се обезбедат преку прифатливи 
комерцијални практики дефинирани подолу: 

- Во однос на организирањето на набавките корисниците треба да ги 
зсмат предвид економската потреба, ефикасноста и транспарснтноста на 
различните активности за набавка дефинирани во предлог-проектот, 
нивното врсмстраење и квалитетот на набавените добра или услуги. За 
сите набавки кои надминуваат 5.000 свра, корисникот мора да прибере три (3) 
понуди кои ќе ги достави до Фондот. Доколку набавката која надминува 5.000 
евра е извршсна без прибирање на три (3) понуди, корисникот с должсн да 
достави објаснување до Фондот. Набавката на половна или репарирана 
стока не с дозволена. 

- Корисниците ќе треба да гарантираат дека средствата се користат само за 
оние добра, работи и услуги потребни за спроведување на проектот и 
дека тие се набавени на најекономичен, најефикасен и најтранспарентен 
начин. 

- Фондот ќе ги проверува доказите за купувањето преку преглед на 
фактури и договори, како и преку спроведување на теренска проверка на 
одбран примерок. Сите информации околу договорот и објектите 
поврзани со самиот проект треба да се достапни за персоналот на 
Светска банка, ревизори и вработените од Фондот за нивна контрола. 

Измама и корупција 

Член 16 
Фондот ќс бара од корисниците како и од избраните добавувачи и консултанти, 
учесници во проектот да се придржуваат до највисоките етички стандарди, за 
време на процесот на селекција и во текот на спроведувањето на договорот. Во 
согласност со оваа политика, Светска банка ги дефинира условите утврдени 
подолу: 
(I) "коруптивна пракса" е нудење, давање, примање или барање, директно или 
индиректно на нешто вредно што ќе влијае на активностите на другата страна. 
(II) "пракса на измама" е дело или пропуст, вклучувајќи и искривоколчувањс на 
факти, свесно или невнимателно наведување, или обид за наведување на 
погрешно мислењс, едната страна да обезбеди финансиски или друг бенефит 
или да избегне некаква обврска. 
(III) "пракса на манипулација" е договор меѓу две или повсќе страни  co цел да 
сс постигне несоодветна цел, вклучувајќи и несоодветно влијание врз 
активностите на другата страна. 
(IV) "пракса на принуда" е загрозување или повредувањс, или заканување за 
загрозување или повредување, директно или индиректно, на лица или нивен 
имот за да влијае на нивното учество во процес на набавка, или да делува врз 
извршувањс на договор; 
(V)"опструктивна пракса" 
(a) намерно уништување, фалсификување, менување или прикривање на 
доказен материјал за истрага или давање лажни изјави на истражителите со цел 
да сс попречи истрагата на Светска банка во тврдењата за корупција, измама, 
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принуда или манипулација; и/или заканување, малтретирање или заплашување 
на некоја страна за да се спречи откривање на прашања релевантни за истрагата 
или извршување на истрагата или 
(b) намерно делување за материјално да се спречи работата и правата на 
ревизија и инспекцијата од Светска банка. 
Фондот е посветен на решавање на секакво потенцијално прашање на измама и 
корупција и ќе ја поддржи Светска банка во спроведување на релевантните 
одредби како што е наведено во Оперативниот прирачник за инструментите на 
фондот. 

Управување со животната средина 

Член 17 
Акцелераторот мора да гарантира дека неговите апликанти ќе потпишат и 
поднесат изјава во склоп на нивниот проект дека нема даја доведат во опасност 
животната средина и дека ќе пополнат прашалник за влијанието на проектот врз 
животната средина, опишан во документот "Рамка за управување со животната 
средина". 
Секоја апликација поднесена до акцелераторот како проект кој има влијание врз 
животната средина мора да биде во согласност со политиките на Светска банка 
за Проценка на влијанието врз животната средина, прирачникот на Светска 
банка за спречување и редукција на загадувањето и применетите закони и 
регулативи на Република Македонија, особено со Законот за животна средина. 

Член 18 
Ако е применливо, акцелераторот е условен да обезбеди права за интелектуална 
сопственост  u  know-how, вклучувајќи,  no ue  ограничувајќи се на договори за 
лиценцирање, договори за in-kind придонеси, опции или обврски, доколку ги 
има и други договори кои би потврдиле дека корисниците на акцелераторот 
поседуваат или имаат право на технологијата во развој или завршниот продукт 
или услуга. Секоја интелектуална сопственост  u  know-how, што би можеле да се 
креираат за време на имплементацијата на проектот, припаѓаат на 
акцелерираната компанија. Акцелераторот мора да ги поддржи корисниците на 
акцелераторот да ги заштитат правата за интелектуалната сопственост  u  know- 
how  co  договори склучени  co  трета страна. 
Фондот не е одговорен за какви било спорови поврзани со правата за 
интелектуална сопственост помеѓу сопствениците на акцелераторот. 

Член 19 

Акцелераторот треба да воспостави и одржува систем за мониторинг и контрола 
на своите корисници прифатливи за Фондот. 
Акцелераторот треба да врши надзор на проектите пред договорот за 
акцелерација да биде потпишан и пред да бидат извршени еквити исплатите од 
средствата на корисниците. Целта на надзорот е да се оцени напредокот на 
проектот и имплементацијата на планираните активности, како  H  да се потврди 
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дека финансиските расходи се во согласност со буцетот на проектот за дадениот 
период. Методите на надзор вклучуваат : 

- разгледување на поднесените извештаи за напрсдок на проектот и 
финансиските извештаи, 
- теренска посета на корисниците (во зависност од квалитетот на 
кварталните извештаи, ќе се спроведуваат најмалку 2 пати годишно) 
- проценка на поднесениот извештај за напрсдокот на проектот  H  
финансискитс извештаи на корисниците. 
Корисницитс на акцелераторот (акцелерираните компании) исто така ќе 
бидат предмет на незадолжитслен мониторинг и евалуација од страна на 
Фондот. 

V ИЗВЕСТУВАЊЕ И ИЗВЕШТАИ 

Известување 

Член 20 
По првите 6 месеци од воспоставувањето во  P0k  од 14 дена акцелераторот 
доставува извсштај за воспоставувањето на акцелераторот. Акцелераторот 
започнува со доставување на квартален извештај за напредок на проектот, како 
и преглсд на планирани трошоци за наредниот квартал, во рок од 14 
(чстиринаесет) дена од последниот календарски ден од претходниот квартал. 
Потоа слсди и теренска посета (кога е применливо) спровсдена од страна на 
Фондот. По разгледување и одобрување на извештаите, како и  no  извршената 
теренска посста, финансиските средства за наредниот квартал од проектот можс 
да бидат исплатени. 
За какви било минорни отстапувања во кварталниот извештај за напредок кои 
се последица на ненамерен превид на корисникот на инструментот, од истиот ќе 
биде побарано да  ro  корегира кварталниот извсштај за напредок и повторно да 
ro  достави  no  Фондот, во  p0k  од 14 (четиринаесет) дена од применото 
известувањс за потребнитс измени на извештаите.  Bo  овој случај исплатата ќе 
се изврши  no  одобрување на корегираните извештаи за напредок. 
Обрасците за квартални извештаи за напредок и финалниот извештај за 
напредок ги обезбедува Фондот, и ќе бидат достапни на интернет страната на 
Фондот. 
Сској извештај треба да биде потпишан и печатиран од страна на овластен 
прстставник на акцслераторот — корисникот. Извештајот за напредок се 
поднесува заедно  co  доказ дека корисникот обезбедил минимум  25%  од 
срсдствата кои се потребни за наредниот квартал. 
Освен основните извештаи кои корисникот на инструментот треба да ги 
доставува  no  Фондот, акцелераторот исто така има обврска да  ro  извести 
Фондот за сите значајни случувања кои се поврзани со проектот, позитивни или 
негативни.  Bo  случај на поволни настани или непредвидсни ситуации, 
навременото известување на Фондот ќе  My  овозможи на Фондот да соработува 
со корисникот на инструментот при имплементација на какви било неопкодни 
измени на активноститс на проектот, вклучувајќи и мснувањс на временската 
рамка и буцетот на просктот. Акцелераторот обезбедува информации за правата 
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за заштита на интелектуалната сопственост на своите корисници во кварталните 
извештаи за напредок. Акцелераторот го информира Фондот за секој поединсц и 
компанија,  CO  краток опис на проектот и статус на правата на интелектуална 
сопственост.. што се приклучиле на акцелераторот во рок од 14 (четиринаесст) 
дена од денст на потпишување на договорот за акцелерација. 
За сите измЕ:ни на проектот кои се однесуваат на имплементација на проектот, 
временските рокови,буиетот на проектот,постигнатите резултати,вработените 
на проектот, менаиерскиот тим, сопственичката структура, основните акти на 
Акцелераторот, дополнитслните извори на финансирање, и слично дефинирано 
во ОператиЕ,ниот прирачник за инструментите на Фондот и договорот помсѓу 
Фондот и корисникот, трсба да биде испратено писмсно извсстување до 
Фондот, имајќи во предвид дека за примена на такви измени потребна е писмена 
согласност од Фондот. 
Извештаите за напредок во кратки црти ги опишуваат важнитс карактеристики 
за проектот, од тсхнички, оперативен и финансиски аспскт. Извештаите 
содржат и и тформации за секоја компанија која с влезена во акцелсраторот, во 
која фаза е и нејзините главни карактеристики, како и преглед на активноститс 
на менаиерскиот тим на акцелераторот. Формата на овис извсштаи се објавува 
на интернст страната на Фондот. 
Извсштаите за напредок на проектот ќе  cc  третираат како доверливи. Сепак, 
осетливи информации во врска со сопственоста или пазарот треба поссбно да се 
нагласат. 
Доколку во текот на разгледувањето на финансиските податоци од страна на 
Фондот,  cc  појават какви било несогласувања или недоречсности, од 
корисникот на инструментот може да биде побарано да достави дополнителна 
смстководствсна документација. 
Корисникот на инструмснтот ќе  My  дозволи на Фондот и/или на лица или 
ревизори назначени од страна на Фондот да извршат увид и ревизија на 
смстките и;zокументите поврзани  CO  проектот во согласност  CO  Договорот за 
доделување средства, како  H ua  проектните активности од страна на 
надворешни експерти (оценувачи). Секое непочитување на оваа обврска можс 
да биде протолкувано како непочитување на Договорот за додслување срсдства 
и да придоне сс кон прскинување на финансирањето. 

Теренска посета на акцелераторот 

Член 21 
Целта на теренската посета која ја спроведуваат претставници од Фондот с 
потврда дек сите активности на проектот  cc  одвиваат во согласност со тоа што 
с пријавсно и одобрсно во проектните документи. Фондот ќс спроведс теренска 
посста најм<шку два пати годишно, или почесто доколку оцсни дека тоа е 
потрсбно. 
Фондот во писмсна форма  ro  извсстува корисникот на инструментот за 
тсренската посета најмалку  7 (седум)  дена однапред. 
Во извсстувањсто  cc  навсдува цслта на посетата, што ќе  cc  разгледува и кој 
трсба да при wуствува на состанокот и во текот на посстите на компаниитс. 
Теренските тroсети на акцелераторите и крајните корисници/компаниите обично 
вклучуваат евидирање на имплементација на предвидените активности на 
проектот (на пр. процедури, остварувањс на поставенитс цели, временските 
рокови, задачитс, договорот, финансиските документи и слично) како и средби 
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со релевантни членови на проектниот тим, посети на акцелерираните компании 
или поединци итн. 

Ha  крајот на теренската посета, претставниците од Фондот, ќе 
разговараат со релевантните членови на проектниот тим  H  компаниите за 
заклучоците од посетата и евентуални корективни активности кои ќе треба да се 
спроведат. Доколку во текот на посетата бидат утврдени одредени недостатоци, 
корисникот на инструментот ќе треба да ги отстрани утврдените недостатоци во 
одреден договорен временски рок4 . Понатамошното финансирање  na  проектот 
ќе зависи од сериозноста на проблемот и ќе биде прекинато се додека не  CC  
отстранат недостатоците. Во случај на појава на неправилности, Фондот може 
да донесе одлука за привремен прекин на финансирањето, со претходно 
писмено известување на корисникот, информирајќи  ro  за настанатите 
прекршувања на Договорот за доделување средства и со барање корисникот да 
ги отстрани прекршувањата во  P0k  од 30 (триесет) дена од приемот  na  
известувањето. По барање  na  корисникот, Директорот на Фондот може да 
одобри дополнителни 30 (триесет) дена.  Ho  прием на одговорот од корисникот, 
Комитетот за одобрување на инвестиции ќе одржи дискусија за да одлучи дали 
ќе дојде до прекинување на финансирањето. 
Одлуката за привремен прекин на финансирањето ја носи Комитетот на предлог 
на Фондот. 

Член 22 
За сите останати меѓусебнни права и обврски што не е опфатени со  OBOJ  
документ, важат одредбите од Оперативниот прирачник за инструментите  na  
Фондот за иновации и технолошки развој. 

Член 23 
Co  денот на влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи 
Правилникот за инструментот за поддршка-техничка помош преку 
акцелератори на Фондот за иновации и технолошки развој од 29.11.2013 
година. 

Член 24 

Овој Правилник влегува во сила  no  претходна добиена согласност од Владата на 
Република Македонија. 

Бр•  0! - 63 / 1 	 Претсе.аач  na  Управен одбор 
Скопје, 	 2015 

~ Кдко што е пропишано во Оперативниот прирачник за инструментите на Фондот за иновации 
и технолошки развој 
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