ПОТТИКНУВАЊЕ НА
СОЦИЈАЛНОТО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Клучни предизвици со кои се
соочува социјалното
претприемништво во земјава:
Недостаток на поддршка за
финансирање
Способност за скалирање односно
зголемување на капацитетот за раст и
развој
Двојност на мисијата

ЦЕЛ НА
ПОВИКОТ
Целта на овој повик е да го поттикне
развојот на социјалното претприемништво
преку поддршка на иновативни решенија
за тековните социјални потреби и
општествени предизвици (социјални
иновации), обезбедувајќи притоа одржлив
и инклузивен развој.

Социјална
иновација
Развој на нови идеи, услуги и модели со
цел подобро адресирање на
општествените проблеми. Како концепт,
социјалната иновација може да се
однесува на производ, производствен
процес, идеја, општествено движење или
комбинација од предходно наведените.

Овој предизвик на Фондот се
реализира во партнерство со

Партнерскте организации ќе обезбедат
индивидуална менторска поддршка за избраните
натпреварувачи во делот на комуницирањето на
импактот, а ќе овозможат и пристап до национални
и глобални програми за скалирање на нивните
бизниси.

Да се стави крај на
сиромаштијата во сите нејзини
форми насекаде.

Какви
решенија
поддржуваме?
Преку овој предизвик се овозможува
поддршка во остварување на минимум една
од следните цели за одржлив развој:

Да се стави крај на гладувањето, да се
постигне безбедност на храната и
подобрување на исхраната и да се
промовира одржливо земјоделство.

Да се обезбеди инклузивно и еднакво
квалитетно образование и да се
промовираат можностите за
доживотно учење за сите.

Да се постигне родова еднаквост и да
се охрабрат жените и девојчињата.

Промовирање на инклузивен и одржлив
економски раст, вработување и
пристојна работа за сите.

Времетраење
на проектот
Спроведувањето на проектот може да
биде до 12 (дванаесет) месеци.
Фондот врз основа на оправдани
околности може да одобри продолжувања
на спроведувањето на проектот до 6
(шест) месеци.

Буџет на
проектот
За финансирање на проекти во рамки на овој повик
обезбеден е вкупен буџет од 6.000.000 (шест милиони)
денари.
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 за трговски
друштва кои ќе се основаат во рок од 30 дена по прием
на Известувањето за селекција на предлог проект (во
случај кога како Натпреварувач се јавува тим или
здружение).

Кој може да
аплицира

Критериумите за подобност кои треба да ги исполни
натпреварувачот се:
да е трговско друштво основано согласно Законот за
трговски друштва и регистрирано во Централниот
регистар на Република Северна Македонија, или
Здружение на граѓани основано согласно Законот за
здруженија на граѓани, регистрирано во Централниот
Регистар на Република Северна Македонија, или
тим кој се состои од 2 (два) до 5 (пет) членови - физички
лица
Во случај кога како натпреварувач се јавува трговско
друштво, истото треба да ги исполнува следните
критериуми за подобност:
годишните приходи на натпреварувачот да не
надминуваат 1.000.000 (еден милион) евра во
денарска противвредност, според финансиските
извештаи за претходните две фискални години;
просечниот број на вработени да не надминува 250
вработени;
од моментот на регистрирање на трговското друштво
до моментот на поднесување на предлог проект во
Фондот да не поминале повеќе од 6 (шест) години...

Целосната листа на критериуми е достапна на
fitr.mk/sp

Во случај кога како натпреварувач се јавува тим
или здружение на граѓани и чиј предлог проект
ја поминал фазата на селекција,
натпреварувачот е обврзан во рок од 30
календарски дена по прием на Известувањето
за селекција на предлог проектот, да основа
трговско друштво во кое како основачи ќе се
јавуваат најмалку 51% од членовите на тимот,
кое трговско друштво ќе ги преземе сите права
и обврски во однос на спроведување на
Проектот и кое ќе ги исполнува критериумите за
подобност од јавниот повик.
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Трошоци
подобни за
финансирање
Бруто плати со вклучени додатоци на плата
Набавка и/или изнајмување на опрема и потрошни
материјали за истражување и развој
Ангажирање на експерти/советници за истражување и
развој
Ангажирање на консултанти за потреби директно поврзани
со резултатите на проектот
Под-договорни услуги за истражување и развој
Обезбедување на квалитет, стандардизација и
акредитација
Подготовка и поднесување на пријава за патент, заштита
на трговска марка и/или индустриски дизајн
Канцелариска и деловна поддршка до 15% од вкупниот
буџет на проектот

Трошоци
неподобни за
финансирање
Додатоци на плата
Трошоци за камата или долг на која било страна
Расходи и резервирања за минати и можни идни загуби или
долгови
Курсни загуби и казни
Трошоци за храна и угостителство
Трошоци за регрутирање на кадар и трошоци за преселба
Купување на земја или згради, вклучително и реновирање
Извозни активности
Годишни такси за одржување на патент
Наем на деловен простор од закуподавец кој учествува во
активностите на проектот или е поврзано лице со
Корисникот на наградата
Набавка на патнички, товарни и транспортни возила
Целосната листа на неподобни трошоци е достапна на
fitr.mk/sp

Постапка при
оценување и
селекција

01

Административна проверка на пријавите (дали
апликацијата е комплетна и во согласност со
условите за подобност наведени во јавниот
повик)

02

Прва оцена на предлог-проектот
(предселекција)

03

Пичинг односно презентација на
предселектираните предлог-проекти пред
Комисијата за оценување и избор (опционално)

04

Селекција на најдобри предлог-проекти

05

Потпишување на договори

Комисија за
оценување и
избор
Двајца (2) претставници надворешни
експерти од областа на предизвикот
Двајца (2) претставници од
партнерските организации
Еден (1) претставник на Фондот

Критериуми за
оценување

Степен на иновативност
Капацитет на проектниот тим
Квалитет на проектот
Потенцијал за имплементација / пазарен
потенцијал
Влијание
Табела за оценување

Рок на
пријавување

Рокот за аплицирање на јавниот
повик е до 22.10.2021 година, до 14
часот.

За сите дополнителни информации
можете:

Дополнителни
информации

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

fitr.mk/sp

