АКЦИСКИ ПЛАН 2019-2020 за реализација на Стратегијата за иновации на Република
Македонија за 2012-2020
Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 2
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

А.1. Зголемување на свеста на малите и средните претпријатија за користа од иновациите

1

Промовирање на Програмата КИП
Организирање на промотивни (Конкурентност, иновативност и
настани за мали и средни
претприемаштво) за 2019 год. преку
организирање на промотивни настани во
претпријатија
осумте плански региони

2

Кофинансирање за
организирање на
специјализирани обуки длабински и детални
технолошки обуки за
преработувачка индустрија

број на
реализирани
промотивни
настани во
секој регион

2019-2020

9.000

Буџет на Република
Македонија

број на
реализирани
обуки

2019-2020

39.000

Буџет на Република
Македонија

Mинистерство
за економија
Организација на длабински обуки за
одредени сектори

Обезбедување на бесплатни
консултантски/менторски услуги за
унапредување на иновациската дејност

Број на
потенцијални
апликанти кои
добиле
бесплатни
консултантски/м континуирано
енторски услуги
на целата
териорија на
Република
Македонија

Обезбедување на бесплатни
консултантски/менторски услуги за подготовка
на предлог проекти за инструментите на
Фондот за иновации и технолошки развој

3

Техничка помош за поддршка
и унапредување на
иновациската дејност и
трансфер на технологии кај
МСП

5

6

Заем на Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

200.000

Зголемување
на бројот на
апликации
поднесени под
инструментите
за
финансирање
на Фондот за
иновации и
технолошки
развој

од 2019
континуирано

Буџет на Република
Македонија и донаторска
помош

Изработка на Комуникациски план за
промоција на инструметнтие за поддршка кои
ги нуди ФИТР

Изработен
Комуникациски
план за
промоција на
инструментите
за поддршка
кои ги нуди
ФИТР

2019

Заем на Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

Спроведување на Комуникациски план за
промоција на инструментите за поддршка кои
ги нуди ФИТР

Број на
спроведени
настани за
промоција на
инструменттие
за поддршка на
ФИТР

од 2019
континуирано

Награда за најиновативна
компанија

Организирање на настани за мали и средни
претпријатија, каде ќе се промовираат
придобивките од иновациите,
расположливите стимулации и добрите
практики во управувањето со иновациите

Број на
организирани
настани

од 2019
континуирано

150.000

Буџет на Република
Македонија

Поддршка за
самовработување преку
развој на иновативни
бизниси

Програмата за самовработување е поддршка
наменета за невработените лица за да
започнат сопствен бизнис. Дел од програмата
ќе биде наменет за самовработување на лица
преку основање на иновативни, брзорастечки бизниси.

од 2019
континуирано

600.000

Буџет на Република
Македонија

Подобрување на пристапот кон бесплатна
консултантска/менторска помош за
претпријатијата преку обезбедување
рамномерна регионална застапеност

4

Буџет на Република
Македонија и донаторска
помош

континуирано

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Промоција на инструментите
за поддршка кои ги нуди
ФИТР

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Број на
основани
иновативни/брз
Министерст
орастечки
во за труд и
бизниси во
социјална
рамки на
политика
програмата за
самовработува
ње

370.000

Вкупен буџет (во евра) за област А.1

Заем на Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

1.368.000

Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

А.2. Формирање на Фонд на иновации и технолошки развој (ФИТР)

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

7

8

Кофинансирани грантови за
старт ап и спин оф
претпријатија,
Кофинансирани грантови и
условни заеми за
комерцијализација на
иновации, Кофинансирани
Спроведување на постојните инструменти
грантови за технолошка
екстензија, Кофинансирани
грантови за воспоставување,
работа и инвестиции на
деловно-технолошки
акцелераотри

Јакнење на капацитетите на
Фондот за иновации и
технолошки развој

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Спроведување на обуки и студиски патувања
за вработените на Фондот
Фонд за
иновации и
технолошки
развој

1.Број на
повици
објавени под
инструментите
за поддршка на
ФИТР
2.Број на
апликации
поднесени под
инструментите
за поддршка на
Министерст ФИТР
во за
3.Број на
образовани проекти
е и наука одобрени за
финансирање
под
инструментите
за поддршка на
ФИТР
4.Број на
завршени
проекти под
инструменттие
за поддршка на
ФИТР

континуирано

27.000.000

Буџет на Република
Македонија
Заем на Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

Број на
спроведени
обуки и
студиски
патувања за
вработените на
ФИТР, број на
Министерст
вработени кои
во за
ги
образовани посетиле/заврш
е и наука иле
обуките/студиск
ите патувања

континуирано

20.000

Заем на Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации);ТАИЕКС

континуирано

250.000

Буџет на Република
Македонија

Број на
новоангажиран
и лица во
ФИТР.

Зајакнување на капацитетите на Фондот со
нови вработувања
Вкупен буџет (во евра) за област А.2.

27.270.000

Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

А.3. Охрабрување на приватни инвестиции во Истражување и развој

9

Анализа и подготовка на
подзаконска регулатива за
поддршка за формирање на
приватен /ни фонд/ови и
поттикнување на развој на
пазар на капитал и
имплементација на
инструментите

Изработка на подзаконски акти за
овозможување на ко-инвестирање од страна
на Фондот за иновации и технолошки развој
во приватни фондови заедно со инвеститори,
инвестициски фондови и акцелератори во
старт ап претпријатија, технолошко напредни
претпријатија и претпријатија со висок
потенцијал за раст.

Изработени и
усвоени
подзаконски
акти

2019

Ко-инвестирање од страна на Фондот за
иновации и технолошки развој во приватни
фондови заедно со инвеститори,
инвестициски фондови и акцелератори со цел
обезбедување почетен капитал и
последователни инвестиции во старт ап
претпријатија, технолошко напредни
претпријатија и претпријатија со висок
потенцијал за раст

Број/износ на
реализирани
инвестиции

Од 2019
континуирано

Изработени и
усвоени
подзаконски
акти

2019

Изработка на подзаконски акти за основање и
регистрација на Фонд за еквити и мезанин
инвестиции со цел поттикнување на
финансиски пазари и обезбедување на
пристап до финансии за старт ап
претпријатија и претпријатија со висок
потенцијал за раст

10

Основање на фонд за еквити
и мезанин инвестиции

Објава на јавен повик за друштво за
управување со приватни фондови кое ќе
управува со средствата на Фондот наменети
за реализација на инструментите за еквити и
мезанин инвестиции

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Објавен и
спроведен
повик. Склучен
договор за
управување со
средствата за
еквити и
мезанин
инвестиции

50.000

7.500.000

Буџет на Република
Македонија

Буџет на Република
Македонија и
компензациски фондови

20.000

Буџет на Република
Македонија

2019

2.500.000

Број/износ на
реализирани
инвестиции

Инвестиции на фондот за еквити и мезанин
инвестиции

Подготовка на Национален
приказ за истражувачка
инфраструктура- Roadmap

11

Работни средби на работната група за
изработка на Национален приказ за
истражувачка инфраструктура

изготвен
Национален
приказ за
истражувачка
инфраструктура

МОН, МЕ,
ФИТД,

од 2019
континуирано

2019

Вкупен буџет (во евра) за област А.3

10.000.000

10.000

Буџет на Република
Македонија и Инструмент
за претпристапна помош
(ИПА)

Буџет на РМ

20.080.000

ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации

48.718.000

Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Вкупен
буџет за 2
години

Б.1. Адаптација на образовната политика на развојот на вештините потребни за иновации

Донесени
компетенции од Ноемвриминистер за
декември 2018
образование и година
наука

0 средства од буџет на БРО

Донесени
компетенции од Ноемвриминистер за
декември 2019
образование и година
наука

0 средства од буџет на БРО

Донесени
компетенции од
февруари 2020
министер за
година
образование и
наука

0 средства од буџет на БРО

БРО,
надворешни
соработници

Надградени
наставни
програми со
содржини од
претприемничко
то учење, со
елементи за
декември 2020
социјалното
година
претприемништ
во,
општестевната
одговорност на
претпријатијата
и граѓанското
образование

0 средства од буџет на БРО

Реализација на обуки за имплементација на
наставните програми

БРО,
Акедитирани
понудувачи на
обуки

Обучени 80%
од
наставниците

0 средства од буџет на БРО

Изготвување нови наставни програми за
претприемништво

БРО

Изготвени Нови
декември 2020
наставни
година
програми

Изготвување на компетенции за крај на
основно образование

Изготвување на компетенции за крај на
средно образование

Изготвување на компетенции по периоди од
основното образование (I-III, IV-VI и VII-IX)

Изготвување/ реформирање на наставни
програми од трите периоди од основното
образование (I-III, IV-VI и VII-IX согласно
динамиката на реформирање на основното
Развивање на компетенции на образование) со интеграција на цели од
областа на претприемништвото во рамките
постигања на учениците за
иновации и претприемништво на сите наставни предмети.
12
во основно и средно
образование во Република
Македонија

БРО,
надворешни
соработници
УНИЦЕФ

БРО

БРО,
надворешни
соработници
УНИЦЕФ

Во текот на
учебната
2019/2020
година за
Извештаи за
основно
реализираните обазование и
советодавни
Во текот на
посети на
учебната
наставниците
2020/2021
година за
средно
обазование

Следење на имплементацијата на наставните
програми со поддршка на наставниците за
БРО
успешна реализација на наставвата.

Извештај од
евалуација на
Декември
ефектите од
2021/22 година
имплементација
та

Мерење на eфектите од имплементацијата на
БРО,
програмите односно кроскурикуларната
надворешни
имплементација на целите од
соработници
претприемништво

13

Национален совет за високо
образование, и научноистражувачка дејност

Формирање на Национален совет како
советодавно тело за дијалог меѓу
образовните институции, индустриски сектор MOН
и владини институции (согласно новиот Закон
за високо образование)

Август 2020
година

Канцеларија
на
Претседател
от на Влада
на РМ

Оперативен
Национален
совет за високо
образование и
научноистражувачка
дејност

Мај, 2019

0 средства од буџет на БРО

0 средства од буџет на БРО

0 средства од буџет на БРО

200.000

Буџет на Република
Македонија

14

Изготвување на стандарди на занимања и
стандарди на квалификации во контекст на
адаптација на наставните програми кон
потребите на пазарот на трудот

број на
изработени
нови и/или
ревидирање на
постојните
Континуирано2
стандарди на
019/20
занимања,
согласно со
потребите на
пазарот на
трудот;

имплементација на ECVET

имплементиран
ECVET

крај на 2019

Светска Банка

Ревидирање на наставните програми и
изготвување на испитни програми и програми
за проодност за 3-годишно стручно
образование

Заокружување
на процесот на
ревидирање
наставни
програми во
тригодишното
струшно
образование.

крај на 2019

ИПА 2

Изготвување наставни планови и програми
засновани на резултати од учење и потребите
на пазарот на трудот. Усогласување на
квалитетот и релевантноста на средното
стручно образование со пазарот на трудот
(четиригодишно техничко образование)

1.Изготвени
наставни
програми
засновани на
резултати од
учење и
критериуми за
вреднување на
постигнувањата
. 2. Изготвени
наставни
програми кои
претставуваат
интеграција на
теоријата и
праксата. 3.
Давање
видливост на
учењето преку
работа во
реализација на
реформираните
квалификации

крај на 2019

Воспоставување соработка на училиштата со
пазарот на трудот

број на ученици
кои
реализирале
практична
обука во
компаниите

Континуирано
2019/20

Набавување опрема за кабинети по
практична обука (Изготвени се спецификации
на потребна опрема, за опремување на по
еден кабинет од сите 14 сектори).

набавена
опрема за
кабинетите по
практична
обука

Центар за
средно
образование и
обука

Модернизација на средно
стручно образование и обука

МОН

13.200

21.500

Компании и Буџет на
Република Македонија

Светска банка

Реалзиација со финансиски
средства обезбедени од
проектот E4E (Швајцарска
амбасада)

Во текот на
2019 година.

500.000

Светска банка

број на ученици
кои поминале
практична
обука во
училишни
услови за
начинот на кој
функционираат
компаниите.

Континуирано
2019/20

120.000

Буџет на РМ, Светска
банка

Изработка на прирачник/брошура за јакнење
на соработката на стручните училишта и
бизнис секторот

Изработен
прирачник со
цел зголемена
информираност
на засегнатите
чинители
(училиштата и
компаниите) за
начините на
соработка.

2019

Осигурување квалитет на наставниците и
обучуваните

Подобрени
компентенци на
наставниците
во реализација
на наставниот
процес

Континуирано
2019/20

Воспоставување училишни компании (Сектор
економија, право и трговија има 51 виртуелна
училишна компанија);
Junior achievement Macedonia (училишни
компании за економско образование на
млади)

731

Буџет на РМ

6.504

Буџет на РМ

15

Опсерваторија на вештини

Обука на наставниот кадар за
имплементација на новите наставни програми
за 4 годишно образование

број на обучени
наставници за
реализација на
програми
засновани на
резултати од
учење.

Анализа на адекватноста на вештините со
кои располагаат учениците од средното
стручно образование
Корелација со потребите на пазарот на труд и
Препораки за подобрување на наставните
програми во согласност со барањата на
работодавачите

оперативна
опсерваторија декември 2019

2019

58.016

Буџет на РМ

11.000

Заем од Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

406.504

Заем од Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации), Буџет на РМ

324.475

Заем од Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

10.000

Европски патентен завод

Воспоставување на МИС за вработливоста на
одредени струки, очекуваното време на
чекање на работа и нивото на примања по
образовен профил и сл.

16

17

18

19

Унапредување на
транспарентноста на
високото образование

Mеѓународни патент
апликации

Обучување на судии за
спорови за патенти

1.оперативна
Агенција за
обезбедување
на квалитет Канцеларија (Мај 2019)
Обезбедување квалитет во високото
Министерство за
на
2.усогласени
образование преку зајакнување на
образование и
Претседател подзаконски
капацитетот на Агенцијата за квалитет во
наука
от на Влада акти на
високото образование високото образование
на РМ
Агенцијата
во РМ
согласно ЕСГ
критериуми и
стандарди (Декември
2020)

1. Реформа на моделот на финансирање на
високото образование со идентификација на
внатрешни индикатори за мерење на
перформанси и резултати, и рамка за
мониторинг и евалуација
2. Воспоставување на Менаџмент
информациски систем за високо образование
во МОН и негово поврзување со ИС на
акредитираните ВОУ

1.имплементир
ан нов модел за
финансирање
на високото
образование(декември,
2020)
2.воспоставен
МИС (декември
2020)

Oбуки за пишување и поднесување на
меѓународни патент апликации

број на
организирани
предавања и
спроведени
испити за
застапници
број на
организирани
семинари за
застапниците и
прнајдувачите

Обуки на судии и јавни обвинители за
спорови за патенти и правата од индустриска
сопственост

Државен завод
за индустриска
сопственост

Кампања за значењето на правата од
Подигање на свеста на МСП
индустриска сопственост за МСП и
за интелектуалната
организирање на обуки за МСП
сопственост и спроведување
на правата за индустриска
сопственост

Подигање на свеста на МСП
за употреба на стандарди и
нивниот бенефит

Обука на сите заинтересирани страни

2019-2020

2019-2020
4.000
Државен завод за
индустриска сопственост

организирана
национална
кампања за
подигање на
свеста на МСП
населението.

40.000

број на
организирани
обуки

Обука на инспекторите од Државниот пазарен
инспекторат и МВР

20

број на
организирани
обуки за судии

2019-2020

Институт за
стандардизација
на Република
Македонија

Број на
заинтересирани
страни (членки
на ИСРМ) во
процесот на
стандардизацис
ките
активности;
Број на обуки за
употреба на
стандарди и
нивниот
бенифит.

2019-2020

Вкупен буџет (во евра) за област Б.1.
Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

0

TAIEX, Буџет на РМ

1.715.930

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Б.2. Стимулативни мерки за образовен развој на талентираните ученици и мерки за професорите кои биле ангажирани за подготовка на најуспешните учесници
Стипендирање на ученици и студенти со цел
поттикнување на иновативноста во
приоритетните области од науката и
технологијата

21

Програма за поддршка на
ученици и студенти

Број на
стипендирани
ученици

Поддршка на ученици и студенти за учество
на меѓународни настани од значење за
развојот на науката и технологијата и
поттикнување на иновативноста

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Организирање на настани за млади со цел
поттикнување на иновативноста и интересот
на наука и технологија

22

Предизвик за млади
истражувачи

Организација на предизвик за учениците и
наставниците во онсовните и средните
училишта во Република Македонија со цел
поттикнување на иновативноста кај младите

23

континуирано

Број на
организирани
настани за
млади со цел
поттикнување
на
иновативноста
и интересот на
наука и
технологија

континуирано

Спроведен
предизвик за
учениците и
наставниците
во онсовните и
средните
училишта во
Република
Македонија со
цел
поттикнување
на
иновативноста
кај младите

континуирано

1.500.000

избор на
најдобар ученик
во струка преку
проектот лидер
во струка

Зајакнување на научната и
технолошката соработка со
други земји

Склучување на нови договори со други земји
за соработка на полето на образование,
наука и технологии

Министерство
за образование
и наука

25

Број на ученици
и студенти за
учество на
меѓународни
настани од
значење за
развојот на
науката и
технологијата и
поттикнување
на
иновативноста

број на
талентирани
ученици/ангажи
рани
професори кои
биле
стимулирани за
Стимулативни мерки за
талентирани ученици, како и Стимулативни мерки за талентирани ученици,
Центар за
Министерст подготовка на
најуспешни
наставници ментори и други акредитирани
стимулативни мерки за
средно
во за
Континуирано
здруженија и наставници.
2019/20
професори кои биле
образование и образовани ученици
ангажрани за подготовка на
обука
е и наука
најуспешни ученици
реализиран

(Организирање избор на најдобар ученик во
струка преку проектот Лидер на струка).

24

Министерст
во за
образовани
е и наука

од 2020
континуирано

Стипендирање на младиот
научен кадар

Подигнување на квалитетот на младиот
научен кадар со стипендирање на нивното
усовршување на еден од 100 најдобри
универзитети според Шангајската листа

Вкупен буџет (во евра) за област Б.2.
Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации

100.000

Буџет на Република
Македонија и донаторска
помош

Буџет на Република
Македонија

6.504

Буџет на РМ

3.252

МОН

број на
објавени
конкурси за
финансирање
на научноистражувачки
Континуирано
проекти, број на
2019/20
одобрени
проекти по
основ на
објавени
конкурси

24.390

Буџет на РМ

број на
одобрени
стипендии за
втор и трет
циклусна еден
од 100 најдобри Континуирано
универзитети
2019/20
според
Шангајската
листа, согласно
објавени
конкурси

1.544.715

Буџет на РМ

3.178.862

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Б.3. Зголемување на квалитетот на стручната обука и промовирање на доживотно учење

26

Поддршка на истражувачите и
научните работници за
учество на научни собири,
семинари, конференции и
студиски престој во
странство

27

Национален
Национална програма за
Донесување и имплементација на
совет за високо
високо образование и
предвидените мерки и активности на
образование и
Национална програма за високо образование начноНационална програма за
истражувачка
научно истражувачка дејност и научно истражувачка дејност
дејност

Објавување на јавни конкурси за научни
собири, семинари, конференции и студиски
Министерство за
престој во странство;
образование и
Организирање на научни собири на кои би
наука
учествувале и странски истражувачи и научни
работници

МОН

1.број на
објавени јавни
конкурси за
научни собири,
семинари,
конференции и
студиски
престој во
странство,
2.
број на
одобрени
апликации за
поддршка на
научни собири,
семинари,
конференции и
студиски
престој во
странство по
основ на
објавени
конкурси

2019/2020

975.610

усвоена
национална
програма за
високо
образование и
за научноистражувачка
дејност

2019/2020

107.642.276

број на
реализирани
обуки/семинари
, број на
вработени кои
учествувале на
обуки/семинари

Зголемување и зајакнување на капацитетите
на Центарот за стручно образование и обука.
Професионален развој на вработените
(Обуки, семинари, студиски посети,
работилници и сл);

Обезбедување неопходни материјално технички услови за работа;
Обезбедување амбиентално просторни
услови за работа

28

Зголемување на квалитетот
на стручната обука и
промовирање на
доживотното учење

Буџет на Република
Македонија

29.268

Буџет на Република
Македонија

32.520

Центар за
средно
образование и
обука

Спојување на СДИ со домашните вештини,
подразбира активности кои се однесуваат на
отворање нови профили (ЕВН, Дрекслер
Маер и сл.)

Буџет на Република
Македонија

1.Реализација
на практична
континуирано
обука на
2019/2020
ученици во
компании. 2.
Изготвен
Курикулум
согласно со
потребите на
работодавачите
и можностите
на училиштата.
3. Остварена
соработка
помеѓу
Стручните
училишта и
компаниите во
креирање и
реализирање
на образовниот
процес.

средства за опрема,
машини, заштитни
средства финансира
странската компанија

Гаранција за млади

29
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Едукација за Стандардизација

Рана интервенција - ќе се реализира во
соработка со образовните институции и ќе
придонесе за доближување на информациите
за пазарот на трудот до учениците односно
студентите (инфо средби со младите во
училиштата/факултетите; професионална
ориентација и кариерно советување на
учениците во основните и средните
училишта; саеми за вработување со посебен
акцент за учество на учениците и студентите;
подобро информирање за состојбите на
пазарот на трудот преку веб-страната на
АВРМ, социјалните медиуми и други
апликации),
Агенција за
Идентификувањето на неактивните млади
вработување на
лица - во оваа активност најголема улога ќе
Република
имаат младинските организации од
Македонија,
невладиниот сектор, чиј придонес ќе биде од
огромно значење (информативни кампањи за
подигнување на свеста и привлекување на
младите лица да се вклучат во некоја од
мерките за активација; активности за
идентификување, контакти и вклучување на
неактивните млади лица),
Активација на младите лица – (групно и
индивидуално советување и информирање;
давање услуги за помош при барање работа;
мотивациски обуки; вклучување во некоја од
мерките за интеграција на пазарот на трудот
(мерки за вработување, за едукација и за
обука).

Учење за употреба на стандарди во секое
ниво на школување

1. % на
успешно
излезени од
Гаранција за
млади во
период од 4
месеци, во
однос на
вкупниот број
учесници во
мерката
2. % на
успешно
излезени од
Гаранција за
млади според
основот за
излез од
мерката
(вработување,
мерка)
3. Состојбата
на младите
лица по
излегувањето
од Гаранција за
млади (во 6, 12
и 18-месечен
интервал)

• Број на
одржани
состаноци со
надлежни
институции за
спроведување
на предлог
мерката
• Број на
иницијативи
дефинирани и
предложени во
Програмата за
едукација за
стандардизациј
аи
сертификација
• Број на
одржани
презентации во
средното
образование за
едукација за
стандардизациј
аи
сертификација
• Број на
факултети во
кои се воведени
презентации за
едукација за
стандардизациј
аи
сертификација

Институт за
стандардизација
на Република
Македонија

2019-2020

2019-2020

Вкупен буџет (во евра) за област Б.3.

Буџет на Агенцијата за
8.455.284 вработување на Република
Македонија

20.000

Буџет на Република
Македонија

108.699.674

Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител
но
одговорни
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Б.4. Поддршка на релевантноста на образованието на универзитетите во однос на иновациите

31

Договори за соработка на
универзитетите со странски
универзитети

Договори за соработка на универзитетите со
странски универзитети
Превземање мерки за потпишување на
повеќе договори за соработка на
универзитетите со странски универзитети за
студиски програми за заедничка диплома и
за соработка заради зголемување на
можноста за користење на Европските
програми

Национална
агенција за
европски
образовни
програм

/

Континуирано

Мерката се реализира
континуирано во рамките
0 на редовната
имплементација на
програмата Еразмус плус

Програма за практикантство

32

*Отворен годишен Јавен оглас
*Процес на селекција на практиканти и
работодавачи
*Мечирање на апликантите-невработени
млади лица со работодавачите кои
аплицирале
*Склучување на договори за започнување со
практична работа во времетраење од 3
месеци.
*Следење на текот на имплементацијата

Агенција за
Министерств
вработување на
о за труд и
Република
социјална
Македонија,
политика;

број на лица
кои
реализирале
практична
работа

2019-2020

Вкупен буџет (во евра) за област Б.4.

Буџет на Агенцијата за
вработување на РМ,
Швајцарска агенција за
714.292
развој и соработка/Проект
Креирање можности за
работа за сите

714.292

ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации

114.308.757

Стратешка цел -В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Вкупен
буџет за 3
години

В.1.Воспоставување на институционална инфраструктура и oбезбедување на ефективно регулаторно окружување за академиците и истражувачките институции

Конкурси за доделување на
средства за научно истражувачки проекти

33

Утврдување на мерливи критериуми за
распределување на средства за научноистражувачки проекти

Министерство за
образование и
наука

Научни
институти

број на
финансирани
научноистражувачкипр
оекти,

2019/2020

Вкупен буџет (во евра) за област B.1.

894.309

Буџет на Република
Македонија

894.309

Стратешка цел - В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Вкупен
буџет за 3
години

В.2. Адаптација на практиките за јавни набавки со цел охрабрување на иновативните решенија

Воведување на повици за јавни набавки на
иновации со цел да се поттикне иновацијата
Воведување на јавни набавки преку зголемување на страната на
34
побарувачката и отстранување на пречките
за иновации
за набавка на иновативни решенија при
стандардните јавни набавки

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Сите
заинтересира
ни јавни
институции

Број на
спроведени
јавни набавки
на иновации.

од 2019
континуирано

1.000.000

Буџет на Република
Македонија

Вкупен буџет определен за спроведување
на јавни набавки на иновации
1.000.000

Вкупен буџет (во евра) за област B.2
Стратешка цел - В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите

Број на
мерка

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Активности

Со помош на TAIEX експертска мисија за
јакнење на капацитетите на Комисијата за
проактивно спроведување на праваото за
заштита на конкуренцијата, ќе се спроведе
обука на вработените во комисијата за
поврзаноста на заштита на конкуренцијата и
поттикнувањето на иновациите, како и
утврдување на методологија за анализа на
идентификуваните сектори во економијата во
кои имало иновации во изминатата година

КЗК

реализирана
обука

Декември 2019

0

TAIEX

Ангажирање на надворешен експерт со чија
помош ќе се изврши анализа на 4
идентификувани сектори во економијата во
кои имало иновации во изминатата година и
ќе предложат мерки и активности за
подобрување на конкурентното опкружување
како и мерки за систематско набљудување и
подобрувања во спроведување на политиката
за конкуренција, доколку се обезбедат
средства од Буџетот на РМ.

КЗК

1. анализа на
два сектори
2 сектори во
(дек. 2019)
Декември, 2019
2. анализа на
и 2 сектори до
два сектори до декември 2020
декември, 2020

14.000

Буџет на Република
Македонија

Зајакнување на административниот капацитет
на Комисијата преку 2 нови вработувања.

МФ

2 нови
вработувања

0

Буџет на Република
Македонија

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

В.3.Обезбедување на конкурентно бизнис окружување

35

36

Подобрување на
конкурентното окружување

систематско набљудување и
подобрувања во
спроведување на политиката

декември 2019

систематско набљудување и
подобрувања во
36
спроведување на политиката
за заштита на конкуренција

Организирање на 2 работилници за кои ќе
бидат поканети претставници од бизнис
заедницата како и претставници од
релевантни државни институции со цел
подигање на свеста за значењето на
заштитата на конкуренцијата

Изработка на брошура за законодавство за
заштита на конкуренција и законодавство за
контрола на државна помош

37

Подготовка на Стратегија за
паметна специјализација.

Декември 2019

3.000

Буџет на Република
Македонија

изработена
брошура за
законодавство
за заштита на
Декември 2020
конкуренција и
законодавство
за контрола на
државна помош

3.000

Буџет на Република
Македонија

организирани 2
работилници

КЗК и МЕ

КЗК

Фонд за
иновации, Ка
бинетот на
Заменик
претседател
Редовни работни средби на работната група
от на
за подготовка на Стратегијата за паметна
Министерство за
Владата,
специјализација, (мапирање на економските,
образование и
задолжен за
иновативните и истражувачките потенцијали
наука,
економски
во РМ со поддршка од ГИЗ, организирање
Министерство за
прашања, Ма
ТАИЕКС работилница за промоција на
економија
шинскиот
паметна специјализација во Скопје, обуки на
факултет при
членови на работната група и др.)
Универзитет
„Св.Кирил и
Методиј“
Скопје

1.Реализирано
мапирање на
економските,
иновативните и
истражувачките
потенцијали во
Декември, 2020
РМ- рок 2019
2. реализирана
ТАИЕКС
работилница за
С3 во Скопје рок 2019

Вкупен буџет (во евра) за област B.3.

0 Буџет на РМ и донатори

20.000

ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите

1.914.309

Стратешка цел - Г. Зголемување на протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите

Број на
мерка

ПРЕДЛОГ МЕРКА

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 2
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Г.1.Поттикнување на бизнис мрежите и кластерите

38

Поддршка на кластерите преку
Програмата за конкурентност,
иновативност и
претприемништво на РМ

Број на
поддржани
проекти на
кластерите

Поддршка на проекти за развој на кластери за
Mинистерство за
иновативни и меѓународно ориентирани
економија
бизниси

2019-2020

Вкупен буџет (во евра) за област Г.1

230.000

Буџет на Република
Македонија

230.000

Стратешка цел - Г. Зголемување на протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите

Број на
ПРЕДЛОГ МЕРКА
мерка

Активности

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Други
дополнител индикатори за
но
успешност на
одговорни
мерката
институции

Период на
реализација

Вкупен
буџет за 3
години

Извор на средства (Буџет
на Република Македонија,
Инструмент за
претпристапна помош
(ИПА), итн.)

Г.2.Зголемување на протокот на знаење и интеракциите помеѓу истражувачките институции и бизнисите

39

ХОРИЗОН 2020

Зголемување на капацитетите на
вработените во МОН,
Зголемување на капацитетите на
претпријатијата и универзитетите за пристап
и употреба на надворешни средства
наменети за иновативни проекти

Иницијално воспоставување и опремување
простории на Научно технолошки парк.
Воспоставување на оперативната структира
на научно-технолошкиот парк.
Научно технолошки парк

40

број на одржани
промотивни и
едукативни
настани за
Хоризонт 2020

Министерство за
образование и
наука

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Кабинет на
претседател
от на
Владата на
РМ, Кабинет
на
зам.претседа
телот на
Владата
задолжен за
економски
прашања на
РM,
Министерств
о за
економија,
Фонд за
иновации и
технолошки
развој,
Министерств
о за
информатичк
о општество
и
администрац
ија

2019/2020

150.000

Буџет на Република
Македонија

1.000.000

Буџет на Република
Македонија

Воспоставени
канцеларии на
Научнотехнолошкиот
парк.
2019

Научно технолошки парк

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

40

Проширување и јакнење на капацитетите на
научно-технолошкиот парк

Формирање на Национална канцеларија за
трансфер на технологии како центар за
соработка помеѓу универзитетите,
истражувачките институции и индустријата

41

Национална канцеларија за
трансфер на технологии
Градење на капацитетите на Национална
канцеларија за трансфер на технологии,

Подготовка на законска регулатива за
воведување на иновациски ваучери
42

43

Иновативни Ваучери

Обезбедување поддршка преку иновациски
ваучери за претпријатијата за услуги
набавени од страна на високообразовни и
научни институции

Дизајн на нов инструмент за поддршка со цел
проширување на критериумите за подобност
за финансирање со што како корисници би се
опфатиле и високо-образовните институции,
научно-истражувачките институции, а во
насока на јакнење на соработката наука и
индустрија и поддршка на комерцијализација
Воведување нов инструмент на научни истражувања кои имаат примена во
за поддршка на трансфер на бизнис
технологии

задолжен за
економски
прашања на
РM,
Министерств
о за
економија,
Фонд за
иновации и
технолошки
развој,
Министерств
о за
информатичк
о општество
и
администрац
ија

Министерств
о за
образование
и наука

Фонд за
иновации и
технолошки
развој /
Технолошки и
Парк

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

Фонд за
иновации и
технолошки
развој

44

Изработени и
усвоени
подзаконски
акти
Број на
доделени
иновациски
ваучери

Изработени и
усвоени
подзаконски
акти

Број на проекти
одобрени за
финансирање
под
инструментот
за поддршка

Институт за
стандардизација
на Република
Македонија

Вкупен буџет (во евра) за област Г.2.

од 2019
континуирано

1.000.000

од 2019
континуирано

400.000

Буџет на Република
Македонија

Воспоставена
канцеларија за
трансфер на
технологии.

1.Број на
обезбедени
услуги од
страна на
Национална
канцеларијата
канцеларија
за трансфер на
за трансфер
технологии.
на
2.Број на
технологии
склучени
договори за
трансфер на
технологии.

Спроведување на новиот инструмент за
поддршка

Користење на средства од
Рамковни партнерски
Спроведување на новиот инструмент за
договори (FPA) наменети за
поддршка
иновации преку употреба на
стандарди

Број на
обезбедени
услуги од
страна на
Научнотехнолошкиот
парк

број на
компании кои
искористиле
средства преку
Рамковни
партнерски
договори

Заем од Светска банка
(Проект за развој на
вештини и поддршка на
иновации)

Буџет на Република
Македонија

2.019
250.000
од 2020
континуирано

2.019

од 2020
континуирано

Буџет на Република
Македонија

50.000

Буџет на Република
Македонија

1.000.000

Буџет на Република
Македонија

Рамковни партнерски
договори (FPA) преку
Европската комисија и
европските тела за
стандардизација

2019-2020

3.850.000

ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - Г. Зголемување на протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите

4.080.000

ВКУПЕН БУЏЕТ
ВКУПЕН
ЗА БУЏЕТ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА АКЦИСКИОТ
НА АКЦИСКИОТ
ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА
ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА
ЗА ИНОВАЦИИ
ЗА ИНОВАЦИИ

169.021.066

