КОФИНАНСИРАНИ
ГРАНТОВИ ЗА
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОJ

Чекори

Кофинансирани грантови
за комерцијализација на
иновации

Кофинансирани грантови за
технолошки развој
редовна постапка

Кофинансирани грантови за
технолошки развој
скратена постапка

Фаза на апликација
Проектна апликација







Проектен буџет













Изјава за прифаќање на условите на ФИТР







Прашалник за животна средина





Изјава за сопственичка структура на
апликантот





Тековна состојба





План за транспарентност и комуникација





Биланс на успех





Биографии на членовите на тимот

(само доколку има
промена во членовите на
тимот)





Потврда за бројот на вработени
Изјава дека нема промена во задолжителна
документација



Изјава дека се работи за ист односно подобрен
предлог проект


Подобни трошоци за финансирање:

Плати



Опрема и потрошен материјал за истражување
и развој





Услуги за И&Р - поддоговори





(Опрема и алатки од ИКТ за
истражување и развој)




(Опрема и алатки од ИКТ
за истражување и развој)

КОФИНАНСИРАНИ
ГРАНТОВИ ЗА
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОJ
Услуги за И&Р - експерти/советници





(Трошоци за техничка поддршка
(експертиза))



(Трошоци за техничка
поддршка (експертиза))





(Трошоци за сертификација,
стандардизација, обезбедување
квалитет, патент и други права
од интелектуална сопственост)



(Трошоци за сертификација,
стандардизација,
обезбедување квалитет,
патент и други права од
интелектуална сопственост)



(Други оперативни трошоци
директно поврзани со
реализација на проектот
– буџетската ставка нема
ограничување во износ)



(Други оперативни трошоци
директно поврзани со
реализација на проектот
– буџетската ставка нема
ограничување во износ)

Надоместоци за подготовка и поднесување на
пријава за патент, заштита на трговска марка и
индустриски дизајн
Mаркетинг трошоци



Консултанти




Канцелариска и деловна подршка (до 10% од
вкупниот буџет)


Трошок за градба/реновирање/изнајмување на
хала/и



Трошоци поврзани со подготовка и
реализација на обуки и спроведување на план
за подобрување на организациона структура




Износ на финансиска поддршка

Фитр ко-финансирање

Ко-финансирање апликант

70% од вкупниот буџет ( за микро и 30% од вкупниот буџет на проект
мали претпријатија)
Износот на финансиска поддршка од
60% од вкупниот буџет (за средни ФИТР не треба да надмине:
претпријатија)
5 милиони денари за микро претпријатија
Износот на финансиска поддршка односно
од ФИТР не треба да надмине
10 милиони денари за мали и средни
325,000.00 евра.
претпријатија

30% од вкупниот буџет на проект

30% од вкупен буџет (за микро и
мали претпријатија)

70% од вкупен буџет

40% од вкупен буџет (за средни
претпријатија)

70% од вкупен буџет

Износот на финансиска поддршка од
ФИТР не треба да надмине:
5 милиони денари за микро
претпријатија односно
10 милиони денари за мали и средни
претпријатија

КОФИНАНСИРАНИ
ГРАНТОВИ ЗА
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОJ
Фази на евалуација:
Административна проверка













Фаза на претселекција
Фаза на селекција

(се превземаат поените од
претселекција добиени од
претходниот повик на кој аплицирале)


Критериуми за оценување:
Иновативност



Капацитет на проектниот тим







Квалитет на предлог проект







Потенцијал на пазар







Влијание











Технолошки напредок

