Фондот за иновации и технолошки развој е државна институција основана во декември 2013
година чија основна мисија е поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, малите
и средните претпријатија заради остварување забрзан технолошки развој, базиран на трансфер на
знаење, на истражување за развој и на иновации што придонесуваат за економски раст и развој,
истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината за развој на конкурентските способности на
компаниите.
Слободен пристап до информации
Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер:

•

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Обрасци:
•

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Листа - слободен пристап до информации:
Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен
весник на Република Македонија” бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и
64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019), Фондот за иновации
и технолошки развој ја објавува следната:

Листа на информации од јавен карактер
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закони за иновациската дејност – Консолидиран текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр.79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016,
190/2016 и 64/2018)
Статут
Подзаконски и управни акти поврзани со работењето на Фондот
Правилник за кофинансирани грантови за технолошки развој
Правилник за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и
технолошки развој
Правилник за Инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за
комерцијализација на иновации
Правилник за инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за новоосновани
трговски друштва старт-ап и спин-оф
Правилник за Инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за трансфер на
технологии
Правилник за Инструментот за поддршка-технолошка екстензија
Правилник за инструментот за поддршка-техничка помош преку деловно
технолошки акцелератори
Правилник за доделување финансиски средства преку иновациски ваучери

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за
поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и
технологијата
Оперативен прирачник за инструментите на Фондот за иновации и технолошки
развој
Упатство за забрана на користење на движни и недвижни ствари во државна
сопственост за време на изборен процес
Обрасци што се користат при аплицирање на јавен повик
Акциски план -стратегија за иновации
Годишен план за спречување корупција 2021 год.
- Политика за спречување корупција
Стратегија за иновации на Република Македонија 2012-2020
Годишна програма на ФИТР за работа
Среднорочна програма за работа на ФИТР
Годишен финансиски план на ФИТР
Буџет на ФИТР
Годишен извештај за работа на ФИТР
Годишен план за јавна набавка
Договори за јавни набавки
Ревизорски извештаи
Правилник за организација на Фонд за иновации и технолошки развој
Органограм
Правилник за систематизација на работните места во Фондот за иновации и
технолошки развој

Службено лице
Согласно обврските што произлегуваат од член 8 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија бр. 13/2006“),
кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Фондот
за иновации и технолошки развој, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето
на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува лицето:
•

Царка Блажовска

•

тел: 070 / 926 635

•

e-mail: carka.blazovska@fitr.mk

Правилник за заштитено внатрешно пријавување:
Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во
институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради

заштитено внатрешно пријавување по Законот за заштита на укажувачи во Фонд за
иновации и технолошки развој се определува:
Ирена Ѓоргиевска
•

Е-мејл адреса:gjorgievska.irena@fitr.mk

•

Контакт телефон 072 / 314 637

Oвластено лице - офицер за заштита на личните податоци:
Леа Ганзовска
•

Е-мејл адреса: lea.ganzovska@fitr.mk

•

Контакт телефон: 072 / 206 257

