ИЗВАДОК ОД ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА
ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

за период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година

Скопје, јануари 2015
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ВОВЕД

Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) во 2014 година работеше по одредена динамика
утврдени во Програмата за работа. Фондот се основа во месец декември 2013 година.

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕТАЛИ
1. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ФОНДОТ
Од 21.12.2013 година со Одлука на Владата на РМ на Фондот за иновации и технолошки развој се
дадени на трајно користење простории во Македонска телевизија на 20 кат.
2. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ
Во текот на 2014 година беа развиени и усвоени следните основачки документи и внатрешни акти
на ФИТР.
ДЕЈНОСТИ И ПРОГРАМИ НА ФОНДОТ
Во 2014 година средствата на ФИТР беа планирани да се користат за финансирање преку пет
инструменти за поддршка со кои ќе се обезбедат средства наменети за поттикнување на
иновативноста кај компаниите.
Во текот на првите месеци од 2014 година се изготви Оперативниот прирачник за инструментите
на Фондот за иновации и технолошки развој и се работеше на ревизија и на Правилниците за секој
инструмент посебно. Инструментот Техничка помош за компании беше изземен како посебен
инструмент, бидејќи во Договорот со Светска Банка и РМ има дефинирано само 4 инструменти,
техничката помош не е дефинирана како посебен инструмент туку како обуки и консултантски
услуги.
Финансиските инструменти на ФИТР се следните:
1.
2.
3.
4.

Кофинансирани грантови за старт-ап, спин-оф трговски друштва и иновации
Кофинансирани грантови за условени заеми за комерцијализација на иновации
Кофинансирани грантови за трансфер на технологии
Техничка помош преку деловно-технолошки акцелератори

Во втората половина на 2014година, Светска банка даде позитивна оценка за капацитетите на
Фондот. Оперативниот правилник на Фондот и правилниците се доработија и развија во соработка
со експерт од Светска банка и консултант на Владата на РМ. Следејќи ги регулативите на ФИТР,
најпрво документот беше усвоен од Управниот одбор на ФИТР и потоа испратен до Влада на РМ и
Комитет за иновации и претприемништво. По забелешките од Комитетот, документите ќе бидат
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доставени до Светска банка за одобрување, а потоа повторно до Влада на РМ. По завршување на
процедурите, се планира објавување на првиот јавен повик во месец февруари.

СОРАБОТКА
1. Државни институции.
Фондот е во секојдневна соработка со МОН, Проектот за развој на вештини и иновации (СКИЛС),
МФ, Агенција за поддршка за земјоделието, Македонска Банка за поддршка на развојот,
Генерален секретаријат на Влада на РМ и др.
Активност
СЕП: Стратегија за ИПА 2
Делегација на ЕУ за Стратегија и програмирање на ИПА 2
МОН: Информација за придобивките на РМ од досегашната вклученост во програмата Еурека,
можноста и потенцијалните бенефиции од вклучување во програмата Еуростарс
МОН - Регионална стратегија на Западен Балкан
МТСП – проект за техничка помош од ИПА 1
МТСП – вклучување во Акциски план за вработување на млади до 29 години
МЕ-вклучување во работната група, односно Комисија за избор на најиновативна компанија од
технолошки аспект
МТСП-вклучување во работната група за Оперативен план за активни програми и мерки за
вработување за 2015година
МИОА- вклучување во работната група за Изработка на среднорочна и долгорочна стратегија за
ИКТ во Република Македонија
МФ-вклучување во работната група за Предлог мерки од надлежни институции за вклучување на
домашни компании како добавувачи на странски компании
МФ-вклучување во работната група за Подготовка на Националната програма на економска
програма за реформи за 2015 година
МОН-вклучување во работната група за Анализа на измена на законодавството со цел реализација
на Проектот-реални компании на образовните институции

2.Други институции
Меѓународна соработка со цел:
-

Размена на искуства и стекнати информации за фондовите за иновации во Србија,
Хрватска, Романија, Албанија, центарот за извонредност во Црна Гора , акцелераторите во
Бугарија, спин оф компании во Србија и Кембриџ, центри за трансфер на технологии во
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-

-

Германија, мрежи и инструменти за интернационализација на иновации во Западен
Балкан и др.
Мобилизација на меѓународни експерти да се пријават на огласот за членови на Комитет
за одобрување на инвестиции, за поголем број квалитетни апликации.
Стекнување на информации за најновите трендови во иновациите и финансирањето на
иновации, организирано од ЕК, како потенцијален донатор на Фондот.
Вклучување на Фондот за иновации и технолошки развој во активностите за
имплементација на истражувачко-развојната стратегија на Западен Балкан, запознавање
со претходните и последователните активности.
Можност за мобилизација на фондови
Поставување на Фондот на регионалната мапа на институции надлежни за иновацииможност за учество во идни регионални мрежи и проекти за иновации финансирани од ЕУ
Меѓународни институции, Светска банка со кој е во постојан контакт и преку која се
воспоставени контакти со Фондовите од регионот и други слични институции.
Воспоставена е соработка со акцелераторот Елевен од Софија

Учество во меѓународни настани:
Во февруари 2014 година Фондот учествуваше на Работилницата за можности за развој на
инструменти за поддршка на иновации во земјите на Западен Балкан во организација на WBCINCO.net (Министерство за економија на Албанија,Тирана). Работилницата беше одлична можност
да се претстави Фондот и неговата програмаи да се понуди како сериозна партнер-институција во
идните регионални проекти за иновации.
Во март 2014 година Фондот зема учество на Конвенцијата за иновации организирана од Европска
комисија во Брисел.
На крај на месец март 2014 година, Фондот беше дел од Завршните конференции на Eval-inno и
WBC-INCO.net организирани од Центар за социјални иновации во Виена, каде беа остварени
контакти и размена на искуства за национални фондови за иновации (Романија, Бугарија) итн.
На почеток на април 2014 година, Фондот зема учество во активностите за имплементација на
истражувачко-развојна стратегија на Западен Балкан, во Сплит, Хрватска. Остварени се контакти со
преставници на државни институции од земјите на Западен Балкан кои се веќе вклучени во
активностите.
1.3.Односи со јавноста
Промоција и информативни настани.
Првата официјална промоција на Фондот за иновации и технолошки развој е одржана на
10.04.2014 во Сојузот на стопански комори на Република Македонија (ССК) заедно со министерот
за образование г-динот Спиро Ристовски. Истиот месец одржана е информативна средба со
раководството на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), а потоа и
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пред наставно-научниот совет на Машинскиот факултет и претставници од ССК беа претставени
можностите за финансирање на Фондот. Промотивни активности беа одржани и низ Македонија,
односно на 9.05.2014 Фондот и неговите можности за финансирање беа презентирани во општина
Демир Капија пред претставници од самата општина и локалните претпријатија. На 19 и 20 мај
2014 година Фондот одржа две презентации во општините Охрид и Струга. Во Охрид настанот
беше организиран во соработка со општината и канцеларијата на Стопанска комора на
Македонија, а присуствуваа претставници од општината, мали и средни претпријатија од
општината, индивидуални иноватори и универзитетски кадар. Во општина Струга настанот беше
организиран со Агенцијата за вработување на Република Македонија и општината.
Фондот беше дел и прославата на едногодишнината од формирањето на научниот парк при
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.
На 22.05.2014 Фондот беше претставен и промовиран пред раководството на Факултетот за
информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ), а на 28.05.2014 и пред студентите на
ФЕИТ.
Фондот исто така беше дел и од првиот Startup Grind одржан во Скопје, а организиран од тренинг
центарот Clearview каде беа промовирани и претставени можностите за финансирање на старт ап
компании во Македонија.
На 4.06.2014 во соработка со општина Гази Баба Фондот ги претстави можностите за финансирање
на малите и средни претпријатија , здруженија, иноватори, претставници од универзитетите и
факултети од територијата на општината.
Во организација со Стопанската комора на Македонија, Фондот на 10.06.2014 беше претставен
пред членките на комората.
Студентските парламенти при ФИНКИ и ФЕИТ организираа еднодневно предавање за студентите
од овие два факултета каде Фондот ги претстави можностите за финансирање за реализирање на
бизнис идеите на студентите.
NewMan’s Business Accelerator и Пи Ворлд организираа професионален четиридневен BootCamp,
програма наменета за секој претприемач, кој е подготвен да ја процени и потврди остварливоста
на својот бизнис концепт, каде претставник на Фондот ги презентираше инструментите и
активностите на Фондот, со посебен акцент на првиот Инструмент за кофинансирање на старт-ап,
спин –оф компании и иновации, со оглед на тоа што присутни беа млади луѓе заинтересирани за
започнување на свој бизнис.
Во просториите на Машинскиот факултет во Скопје, на 16 октомври, 2014та година, Фондот за
иновации и технолошки развој одржа презентација на можностите за финансирање под
инструментите на ФИТР. Презентацијата беше составен дел на обуката „Иновациски менаџмент –
предуслов за раст и развој на компанијата“ во организација на Бизнис старт-ап центарот при
Машинскиот факултет. Пред присутните претставници од приватниот сектор и дел од вработените
на Машински факултет беа претставени можностите, условите и подобноста за финансирање под
сите четири финансиски инструменти на Фондот, со фокус на првиот инструмент.
На 17 октомври, 2014та година, на Скопскиот саем, на МАКИНОВА/ ЕКОНОВА 2014, ФИТР одржа
презентација на целите и инструментите на Фондот. Пред присутните иноватори беа претставени
можностите за финансирање на проекти базирани на иновативни идеи и решенија.
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Во соработка со Македонската банка за поддршка на развојот, Фондот оствари серија
презентации низ повеќе градови во Република Македонија, организирана од Стопанската комора
на Македонија и нејзините регионални канцеларии, и тоа првата се одржа во Кичево на
24.10.2014 во просториите на Регионалната канцеларија на Стопанската комора, втората се одржа
на 31.10.2014 во просториите на Регионалната канцеларија на Стопанска комора во Кавадарци,
третата беше одржана на 7.11.2014 во просториите на Регионалната канцеларија на Стопанска
комора во Прилеп, четвртата на 14.11.2014 во малата сала на општина Охрид организирана од
Регионалната канцеларија на Стопанска комора од Охрид, а на 17.11.2014 во хотел Милениум
Регионалната канцеларија на Стопанска комора од Битола беше одржана петтата презентација.
На 17.12.2014 во Македонски Брод ФИТР и МБПР ја одржаа последната заедничка презентација за
можностите за финансирање.На сите овие презентации претставник од Фондот ги претставуваше
финансиските иснтрументи со цел отенцијалните апликанти низ целата територија на Република
Македонија подобро да се запознаат со можностите за финансирање кои ги нуди Фондот.

Промотивни активности:
- Промоција на Фондот на веб страница – МОН (20.01.2014-во тек)
- Прв официјален промотивен настан, заедно со Министерство за образование и наука
(10.04.2014)
- Број на објави на настанот: 17 (10-11.04.2014)
- Промотивни настани на факултетите: 4 (23.042014-во тек)
- Број на објави на настаните: 9 (24.04.2014)
- Состанок со иноватори, Министерство за економија (25.02.2014)
- Интервју на Македонско радио (03.05.2014)
Соработка со ССК, СКСЗМ, СКМ, ФЕИТ, ФИНКИ, МФС, ТМФС, МБПР и средби со СПАТУМ, Народна
техника, НЦДИЕЛ, и др.
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