
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА
КАРТОТЕКИТЕ ПРИ
ИНСТИТУТОТ ЗА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ”



Цел на
повикот

Општата цел на овој
предизвик е развивање
на иновативни решенија
за заштита, валоризација,

категоризација и
ревалоризација на
културно наследство на
македонскиот јазик.
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Какви
решенија
бараме

Овој проект е наменски проект,

со кој се врши заштита и

унапредување на национално

културно наследство (добро) и

сите придобивки од техничко –

технолошките промени и

унапредувања во формите,

достапноста и квалитетот на

содржината на картотеките

(збирките) што им припаѓаат на

Институтот за македонски јазик

„Крсте Мисирков”.
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Функционални барања 

1
Презентација на

подносителот на

проектот, неговата

основна дејност,

техничко-технолошки

способности за

извршување на проектот,

сертификати, лиценци,

регистриран статус,

референци, просторен и

кадровски потенцијал за

извршување на проект од

ваков вид, тип и обем

 

2 3 4 5
План и Презентација на

безбедносните аспекти

во подготвителни

постапки за

организација,

класификација,

групирање и подготовка

за скенирање, ре-

групирање и враќање во

првобитна состојба. 

План и Презентација на

оперативен модел со

технолошка шема за

дигитализација на

оригинални хартиени

документи во

нестандарден формат Б5,

во нестандарден

квалитет (стара тенка/

НЦР хартија,) во голем

обем (повеќе од 5

милиони картици). 

План и презентација на

постапката за

создавање на дигитални

оригинали. 

План и презентација на

постапката за

микрофилмување на

дигиталните или

хартиените оригинали.
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Организациски, техничко-технолошки,

просторни стандарди и компетенции

1
Докази по точките од

функционалните барања

/ опрема, софтвери,

лиценци.

 

2 3 4 5
Докази за секој од

наведените стандарди

за безбедност.

 

Докази за регистриран

или лиценциран статус

за управување,

обработување и чување

на архивски материјал

во форма на дигитални

документи. 

 

Најмалку 1 референца за

дигитализирање на

документи во голем

проект.

Најмалку 1 референца за

извршена

професионална услуга

на комерцијална основа

за микрофилмување на

документи .
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Времетраење
на проектот 

Спроведувањето на проектот може да

биде до 12 (дванаесет) месеци.

Фондот врз основа на оправдани

околности може да одобри

продолжување на спроведувањето на

проектот до 6 (шест) месеци.
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Буџет за
повикот

Овој предизвик се реализира во партнерство помеѓу Фондот,

Министерството за култура и Министерството за образование и наука, а

со согласност на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”.

За финансирање на проекти во рамки на овој повик обезбеден е вкупен

буџет во износ од четиринаесет (14) милиони денари. 

Министерството за култура на Република Северна Македонија учествува

во вкупниот буџет на предизвикот со финансиски средства во износ од 5

(пет) милиони денари.

За победничкиот предлог проект, обезбедуваме финансирање од 100%

(сто проценти) од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од

четиринаесет (14) милиони денари.
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Кој може да
аплицира

 да е микро, мало или средно претпријатие

основано согласно Законот за трговски

друштва и регистрирано во Централниот

регистар на Република Северна

Македонија

годишните приходи на претпријатието да

не надминуваат 10.000.000 (десет милиони)

евра во претходните две фискални години,

според финансиските извештаи;

да е претпријатие со максимум 250

вработени

да не е поврзан (согласно Законот за

трговските друштва) со друго

претпријатие чии годишни приходи

надминуваат 10.000.000 (десет милиони)

евра и просечен број на вработени да не

надминува 250 во претходните две

фискални години, освен во случај на

капитална поврзаност со

високообразовна, односно научно-

истражувачка установа.

Натпреварувачот треба да биде правен

субјект кој ги исполнува следните услови:
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Активности и трошоци на проектот

1
·Развој на решението и

активности за

тестирање.

 

2 3 4 5
Анализа на регулатива

(со индетификување на

потреба од измена/

дополнување).

Комуникација со

потенцијални учесници.
Набавка или изработка

на специфична опрема и

ИКТ алатки поврзани со

реализација на пректот.

·Функционалност на

решението.
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Трошоци
подобни за
финансирање

Бруто плати (само за вработени кај

Водечкиот натпреварувач). Износите на

бруто плати за вработените лица

ангажирани на проектот треба да

соодветствуваaт на воспоставените

практики на корисникот пред почетокот на

проектот, намалени за износот на

потенцијална државна субвенција примена

по основ на плата

Купување и/или изнајмување на опрема и

потрошни материјали во функција на

проектот

Поддоговорни услуги за истражување и

развој

Ангажирање на експерти/советници за

истражување и развој

Ангажирање на консултанти за останати

потреби директно поврзани со очекуваните

резултати на проектот (експертиза поврзана

со иновациски менаџмент, финансиски

менаџмент, мобилизација на средства и

капитал, бизнис развој, маркетинг, правни

работи, заштита на интелектуална

сопственост и друго).
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Постапка при
оценување и
селекција

Административна проверка на пријавите

(дали апликацијата е комплетна и во

согласност со условите за подобност

наведени во јавниот повик);

Прва оцена на предлог-проектот

(претселекција); 

Пичинг односно презентација на

предселектираните предлог-проекти

пред Комисијата за оценување и избор

(опционално);

Селекција на најдобри предлог-проекти;

Потпишување на договори.

Двајца (2) претставници од партнерските

институции 

Двајца (2) експерти од областа на

предизвикот 

Еден (1) претставник на Фондот

Секој предлог-проект се оценува од

Комисија за оценување и избор која се

состои од:
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Критериуми за оценување

1
Степен на 

иновативност.

 

2 3 4 5
Капацитет на 

проектниот тим.

Квалитет 

на проектот.

 

Потенцијал за примена/

пазарен потенцијал.

Влијание .
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Начин на
аплицирање

Уредно пополнет образец за проектна
апликација 

Уредно пополнет образец за буџет на
проектот 

Изјава на Натпреварувачот за
прифаќање на условите на Фондот 

Нотарски заверена изјава за
сопственичка – основачка структура на
Натпреварувачот
Кратки биографии на главните лица
ангажирани во проектот (најмногу за пет
лица) на македонски јазик

Проектна документација (која треба да е
потпишана од овластен претставник на
Натпреварувачот и печатирана, а достапна
е преку веб-страницата на Фондот): 
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Рок на
пријавување

Рокот за
аплицирање на
јавниот повик е до
21.10.2021 до 14.00
часот. 
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Дополнителни
информации да ни пишете на

електронската
адреса:
digitalizacija@fitr.mk
да се јавите на
телефонскиот број: 02
3145 258

За сите дополнителни
информации можете:
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