
1. Со оглед на тоа дека кофинансираните средства не се враќаат во рок од 5 
години (како што е случај за други повици), до кога траат обврските кон 
Фондот? Дали траат додека трае проектот и кофинансирањето (на пример 6 
месеци)? 

Во рамките на овој повик, обврските траат се до завршувањето на имплементацијата 
на проектот. 

2. Дали може да се користи постоечката сметка на стартап компанијата која ке 
аплицира на повикот, со оглед на тоа дека на таа сметка нема друг промет? 
Едиствен промет на таа сметка би биле евентуалното финасирање на проектот 
и трошоците за истиот. 

Сметката може и претходно да биде отворена, но истата треба да е чиста и преку неа 
да не се спроведуваат никакви плаќања ниту да има приливи за времетраење на 
проектот. 

3. Дали може да конкурираме со дигитализација на инкубатор за пилиња и 
примена на обновливи извори на енергија во овој сектор? Гранката 
живинарство не е спомната, но таа спаѓа под земјоделие. 

Сточарството како дел од земјоделството секако е во рамките на овој предизвик. 
Проектот ќе ги исполни условите на повикот доколку влезе во некоја од следните 
области на дигитализација:Паметно земјоделство, Прецизно земјоделство, Роботика и 
автоматизација, Биотехнологија, Бази на податоци и вештачка интелигенција, 
Дигитализација на пост-бербени активности и преработка, Дронови и сателити и 
Интернет на нештата. 

4. Дали можат да аплицираат трговските фирми кои имаат повеќе од 6 години 
од основањето? Какво решение имате за нив? 

Овој јавен повик е наменет за новоосновани трговски друштва (стратапи) кај кои не се 
поминати повеќе од 6 години од основањето. Доколку има поминато повеќе од 6 
години од основањето на трговското друштво постојат 2 можности: 

• да биде основано ново претпријатие стартап кој ќе го развива предложениот 
производ или 

• да ја разгледате можноста за аплицирање на друг јавен повик на ФИТР во 
иднина 

5. Дали партнерот/ член на конзорциумот треба да биде исклучиво правно лице 
или е возможно тоа да биде и физичко лице ангажиран како надворешен 
консултант/советник за потребите на проектот. 

Доколку предлог-проектот вклучува соработка на натпреварувачот со друго 
претпријатие, условите за партнерот се исти како и за водечкиот натпреварувач. Тоа 
значи дека партнерот треба да биде правно лице кои ги исполнува истите услови како 
и водечкиот натпреварувач. Партнерството истовремено може да означува и директно 



учество во буџетот односно во кофинансирањето на проектот. Доколку нема партнер 
во проектот, податоците за натпреварувачот се внесуваат само во првиот, воведен дел 
на апликацијата, во Точка 1. Основни податоци за натпреварувачот. Соработката со 
трети страни може да биде остварена и преку договори со правни или физички лица за 
вршење на одредени работи поврзани со проектот, што се евидентира во проектната 
апликација како и во буџетот на проектот: ставка III Трошоци за техничка поддршка. 

6. Доколку вкупниот буџет на проектот изнесува 1 500 000ден, а 
кофинансираниот грант од ФИТР изнесува 1 350 000 т.е. 90% од вкупниот 
буџет на проектот, односно % од страна на апликантот е 10% т.е 150 000ден. 
Доколку вкупниот буџет на проектот се рапредели сразмерно по квартали 
односно за секој квартал доколу има кофинансирање од 15% од страна на 
апликантот се добива сума од 56 250 ден по квартал или 225 000ден за цела 
година што преставува 15% од вкупната вредност на инвестицијата. 
Прашањето е дали кофинансирањето од страна на апликантот треба да биде 
не помалку од 15% или не помалку од 10% ? 

За поединечен предлог проект, Фондот обезбедува финансирање до 90% (деведесет 
проценти) од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од 1.500.000 (еден 
милион и петстотини илјади) денари. Од страна на натпреварувачот треба да бидат 
обезбедени минимум 10% (десет проценти) од вкупниот буџет на проектот. 

 

 

7. Дали Земјоделските задруги се прифатливи за аплицирање на проектот за 
Дигитализација на земјоделството?Посебно поради условот: „Да е трговско 
друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во 

Централниот регистар на Република Северна Македонија“? 
 

Согласно Јавниот повик - Дигитализација на земјоделството, како апликанти 

можат да се јават правни субјекти кои ги исполнуваат условите. Еден од тие 

услови е:  Да е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва 

и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија. 

 

 


