
КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА 
НОВООСНОВАНИ ТРГОВСКИ ДРУШТВА

СТАРТ-АП И СПИН-ОФ



Целта на јавниот повик е да се поттикне развој 
на иновативност кај новооснованите трговски 
друштва преку обезбедување на 
неопходната финансиска поддршка за 
активности поврзани со истражување и развој. 
Дополнително, се очекува да се поттикне 
развој на културата на преземање на ризик и 
воведување иновации, да се обезбеди 
поддршка за правните лица кои сакаат да 
развијат нов или подобрен производ, процес, 
и/или услуга, како и да се поттикне 
комерцијализација на резултатите од 
истражувања спроведени во рамки на 
високообразовните односно научно-
истражувачките установи.



Какви проекти 
поддржуваме?

Поддршката преку овој 
инструмент ќе биде
доделена на проекти кои
имаат најмалку „потврден 
концепт“ (proof o f
c o n c e p t ) и јасна амбиција
за комерцијализација.

Инструментот поддржува 
проекти кои се во фаза на 
потврден концепт до 
преткомерцијална 
(претпазарна) фаза.



Кој може да аплицира?

Трговско друштво основано 
согласно Законот за трговски 
друштва и регистрирано во 

Централниот регистар на 
Република Северна

Македонија

Проектен тим од максимум 5лица. 
Апликантот е обврзан во рок од

30 календарски дена по прием на 
Известувањето за селекција на 

предлог проектот, да основа 
трговско друштво.

Годишните приходи на апликантот 
да не надминуваат 1.000.000 (еден 

милион) евра во денарска 
противвредност, според 

финансиските извештаи за 
претходните две фискални години

Од моментот на регистрирање на 
трговското друштво до моментот

на поднесување на предлог проект 
во Фондот да не поминале повеќе

од 6 (шест) години а просечниот
број на вработени да не надминува 

250 вработени



Кои активности
ги поддржуваме?

АКТИВНОСТИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И 
РАЗВОЈ

РАЗВОЈ НА ПИЛОТ ЛИНИИ/ 
ПРОИЗВОД/ И/ИЛИ УСЛУГА

АКТИВНОСТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ И 
ВАЛИДАЦИЈА НА НОВИ И/ИЛИ 
УНАПРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ/ 
УСЛУГИ/ПРОЦЕСИ

АКТИВНОСТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА 
ПАЗАРОТ И ВАЛИДАЦИЈА НА 
ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ КОРИСНИЦИ

АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО 
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОПСТВЕНОСТ И ДИЗАЈН



Трошоци 
прифатливи за 
финансирање

БРУТО ПЛАТИ ЗА ЛИЦА КОИ СЕ ИЛИ ЌЕ БИДАТ
ВРАБОТЕНИ КАЈ КОРИСНИКОТ И ДИРЕКТНО
УЧЕСТВУВААТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

НАБАВКА И/ИЛИ ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ОПРЕМА
И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ
И РАЗВОЈ

ПОДДОГОВОРНИ УСЛУГИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И
РАЗВОЈ (ПР. ТЕСТИРАЊЕ, ЛАБОРАТОРИСКИ
УСЛУГИ И СЛ.)

АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ/СОВЕТНИЦИ ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОТРЕБИ
ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИ СО РЕЗУЛТАТИТЕ НА
ПРОЕКТОТ

ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА
ПАТЕНТ, ЗАШТИТА НА ТРГОВСКА МАРКА И/ИЛИ
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

КАНЦЕЛАРИСКА И ДЕЛОВНА ПОДДРШКА
(МАКСИМУМ ДО 15% ОД ВКУПНИОТ БУЏЕТ 
НА ПРОЕКТ)



€2,000,000
ПОДДРШКА ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАРТАП ЕКОСИСТЕМ



€40,000
ДО 90% ОД ВКУПНИОТ БУЏЕТ НА ПРОЕКТ, ЗА

ТРГОВСКИ ДРУШТВА ДО 3 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ ДО
МОМЕНТОТ НА АПЛИЦИРАЊЕ ИЛИ ЗА ПРОЕКТИ

ПОДНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА ПРОЕКТЕН ТИМ

Износ на поддршка

€60,000
ДО 85% ОД ВКУПНИОТ БУЏЕТ НА ПРОЕКТ, ЗА

ТРГОВСКИ ДРУШТВА СО НАД 3 А ПОМАЛКУ ОД 6
ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ ДО МОМЕНТОТ НА

АПЛИЦИРАЊЕ.

*ДОБИЕНИТЕ СРЕДСТВА СЕ НЕПОВРАТНИ!



Евалуација на 
проектите

Фаза на претселекција се
спроведува од страна на три,
домашни стручните лица. Две
стручни лица од областите што
соодветствуваат со критериумите за
евалуација и едно лице од областа
што соодветствува на предлог
проектот.

Фаза на селекција се спроведува од 
страна на Комитетот за
одобрување на инвестиции кој ја 
донесува и конечната одлука за 
финансирање преку овој
Инструмент.



Времетраењето на проектот за кој
се доделени финансиски средства

преку овој инструмент може да биде
до 12(дванаесет) месеци.



КАКО ГИ 
ОЦЕНУВАМЕ 
ПРОЕКТИТЕ

СТЕПЕН НА ИНОВАТИВНОСТ

КВАЛИТЕТ НА ПРОЕКТОТ

КАПАЦИТЕТ НА ПРОЕКТНИОТ ТИМ

ПОТЕНЦИЈАЛ НА ПАЗАРОТ

ВЛИЈАНИЕ



Проектна 
документација

Уредно пополнет образец за 
проектна апликација
Уредно пополнет образец за буџет
на проектот
Изјава на Апликантот за прифаќање
на условите на Фондот
Уредно пополнет прашалник за 
животна средина и
Нотарски заверена изјава за 
сопственичка – основачка 
структура на апликантот
Кратки биографии на лицата кои го 
сочинуваат проектниот тим
ангажиран во проектот (најмногу за
5 лица)



https://fitr.mk/startapuvaj4/
startapuvaj4@fitr.mk

Рок за аплицирање до: 
08.08.2022 до 14 часот
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