
КО-ФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ
ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА 
ИНОВАЦИИ



 КАКВИ  
 ПРОЕКТИ  
 ПОДДРЖУВАМЕ 

Инструментот е наменет за 
претпријатијата кои сакаат да развијат 
иновативен производ, услуга или 
процес, сами или во соработка со 
друго претпријатие и/или установа 
која врши високообразовна, односно 
научноистражувачка дејност. 
Инструментот нуди финансиска 
поддршка на претпријатија 
регистрирани во Република Северна 
Македонија со цел да развијат и 
имплементираат иновативни решенија, 
вклучувајќи поддршка за претпријатија 
со висок потенцијал за раст. 
Поддршката преку овој инструмент 
ќе биде доделена на проекти со јасна 
комерцијална цел кои се во фаза 
на прототип (или соодветна фаза во 
зависност од видот на иновативниот 
производ, услуга, процес) сеѐ до прет-
комерцијална (прет-пазарна) фаза.



 КОЈ МОЖЕ   
 ДА АПЛИЦИРА 

	� да е трговско друштво 
основано согласно 
Законот за трговски 
друштва и регистрирано 
во Централниот регистар 
на Република Северна 
Македонија;
	� годишните приходи 

на апликантот да не 
надминуваат 10.000.000 
евра, според финансиските 
извештаи за претходните две 
фискални години;
	� просечниот број на 

вработени согласно 
финансиските извештаи за 
претходните две години да не 
надминува 250 вработени;
	� да не е поврзан (согласно 

Законот за трговските 
друштва) со друго 
претпријатие чии годишни 
приходи надминуваат 
10.000.000 евра и 
просечниот број на 

вработени да не надминува 
250 во претходните две 
фискални години, освен во 
случај на поврзаност со 
високообразовна, односно 
научноистражувачка 
установа;
	� апликанти со над 3 години 

на постоење до моментот 
на аплицирање да немаат 
остварена загуба согласно 
финансиските извештаи за 
последните две календарски 
години, согласно член 
14 став 1 алинеја 5 од 
Правилникот и одредбите од 
Јавниот конкурс. Со оглед на 
економската криза во 2020-
та година предизвикана од 
Ковид19 пандемијата, како 
година која ќе се смета за 
меродавна за проверка на 
остварената загуба е само 
2021 година.
	� апликантот, до моментот 

на аплицирање на јавниот 

повик, да нема тековен 
(активен) проект кој е 
финансиски поддржан од 
страна на Фондот по основ 
на некој од инструментите за 
поддршка;
	� против него да не е поведена 

стечајна постапка или 
постапка на ликвидација;
	� да има подмирени доспеани 

обврски по основ на јавни 
давачки и придонеси; 
	� против него да не се 

отпочнати постапки за 
присилно извршување 
на доспеани парични 
побарувања; 
	� да ги исполнува условите 

од Законот за контрола 
на државна помош и 
условите од член 6 од 
Уредбата за условите и 
постапката за доделување 
на хоризонтална помош.



 ОВОЈ ПОВИК НЕ Е ОТВОРЕН  
 ЗА ТЕКОВНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ФИТР 



 КОИ АКТИВНОСТИ  
 ГИ ПОДДРЖУВАМЕ 

	� активности за 
истражување и 
развој; 
	� активности за 

тестирање;
	� активности 

поврзани со 
заштита на 
интелектуална 
сопственост;

	� дизајн;
	� развој на пилот 

линии;
	� активности 

поврзани со 
обезбедување 
квалитет;

	� активности за 
маркетинг и 
продажба  
(насочени кон 
доведување на 
иновацијата до 
инвестициска 
подготвеност 
и зрелост за 
воведување на 
пазарот).



 АКТИВНОСТИ  
 КОИ НЕ СЕ  
 ПОДОБНИ ЗА  
 ФИНАНСИРАЊЕ

	� производствени, 
трговски или услужни 
дејности кои не се во 
согласност со закон;
	� производство и 

трговија со тутун, 
дестилирани 
алкохолни пијалоци 
и сродни производи 
(пијалоци кои 
содржат алкохол, 
но не се добиени 
исклучиво со 
дестилација, туку за 
нивно производство 
може да се користи и 
природно дестилиран 
алкохол (добиен 
од различно, но 
природно потекло) со 
давање на различни 
растителни или други 
производи, при што 
преку мецерација, 
купажа (мешање), 
ароматизирање, 

боење, стареење и 
слично се добиваат 
различни алкохолни 
пијалаци во кои 
содржина на етил 
алкохол најчесто е 
повисока од 15%, а 
во нив може да бидат 
вклучени различни 
видови на ликери и 
коктели и слично);
	� производство и 

трговија со оружје и 
муниција од било кој 
вид;
	� казина и други 

правни лица за 
организирање игри 
на среќа и други 
забавни игри;
	� истражување, развој 

или технички барања 
кои се однесуваат 
на електронски 
податоци, програми 

или решенија, кои 
сe однесуваат на: 
а) поддршка на 
која било активност 
која се вбројува 
во горенаведените 
сектори од алинеите 
2,3 и 4 на овој член; 
б) интернет коцкање 
и онлајн казина и/
или  
в) порнографија; 
	� природно - научни 

истражувања, 
развој или технички 
апликации кои 
се однесуваат на 
човечкото клонирање 
за истражување или 
за терапевтски цели; 
и/или за генетски 
модифицирани 
организми (ГМО).



 ТРОШОЦИ  
 ПОДОБНИ ЗА  
 ФИНАНСИРАЊЕ 

	� бруто плати за 
вработените лица 
кај апликантот 
и членовите на 
конзорциумот кои ќе 
бидат ангажирани на 
проектот. Износите 
на бруто плати 
на вработените 
ангажирани на 
проектот треба да 
соодветствуваат 
на воспоставените 
практики на 
корисникот пред 
почетокот на проектот, 
намалени за износот 
на потенцијална 
државна субвенција 
примена по основ на 
плата; 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 
останати потреби 
дирекно поврзани 
со очекуваните 
резултати на проектот 
(експертиза поврзана 
со иновациски 
менаџмент, 
финансиски 
менаџмент, 
мобилизација 
на средства, 
бизнис развој, 
маркетинг, правни 
работи, заштита 

на интелектуална 
сопственост и друго);
	� подготовка и 

поднесување на 
пријава за патент, 
заштита на трговска 
марка и/или 
индустриски дизајн;
	� трошоци за 

маркетинг;
	� канцелариска и 

деловна поддршка 
(наем на деловен 
простор, режиски 
трошоци, банкарски 
провизии, 
сметководствени 
услуги, хостинг и 
останати видови на 
административна 
помош) во 
максимален износ од 
10% од вкупниот буџет 
на проектот. 



 ТРОШОЦИ  
 КОИ НЕ СЕ  
 ПОДОБНИ ЗА 
 ФИНАНСИРАЊЕ 

	� додатоци на плата 
дефинирани согласно 
Законот за работни 
односи;
	� трошоци за набавка на 

добра, услуги и работи 
од домашни јавни 
претпријатија;
	� отплата на камата или долг 

на друга страна; 
	� расходи и резервирања 

за минати и можни идни 
загуби или долгови; 
	� курсни загуби и казни; 
	� трошоци за забава и 

угостителство; 
	� трошоци за регрутирање 

на кадар (трошоци за 
објавување на оглас, 
провизии од агенции за 
вработување, трошоци 
поврзани селекција на 
кандидати и слично) и 
трошоци за преселба;
	� купување на земја или 

згради, вклучувајќи и 
реновирање; 
	� готовинскa исплата од 

наменската сметка на 
проектот; 
	� годишни такси за 

оддржување на патент 
(со исклучок на добро 
оправдани случаи 
проценети како дозволен 
трошок при евалуација на 
предлог проектите);
	� трошоци за консултантски 

услуги обезбедени од 
страна на сопственик/
иците на корисникот/
членот на конзорциум;
	� трошоци за консултантски 

услуги обезбедени од 
страна на лица кои се 
вработени кај Корисникот/
членот на конзорциум;
	� наем на деловен простор 

од закуподавец кој 
учествува во активностите 
на проектот или е поврзано 

лице со корисникот/членот 
на конзорциум;
	� набавка на товарни 

транспортни возила од 
страна на претпријатија 
кои вршат товарен патен 
транспорт за наем или 
надоместок;
	� набавка на патнички 

возила (со исклучок на 
добро оправдани случаи 
проценети како дозволен 
трошок при евалуација на 
предлог проектите);
	� трошоци за реализација на 

активности кои претходно 
биле финансирани од 
други извори;
	� трошоци за набавка на 

половна опрема и
	� данок на додадена 

вредност (ДДВ) за сите 
набавки од став 1 од член 
12 од Правилникот за 
инструментот



 ПОДДРШКА ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА  
 НА ИНОВАЦИИ

9.000.000 ЕВРА 



 ВКУПЕН  
 БУЏЕТ 

	� Финансиска поддршка во 
максимален износ од 20.000.000 
денари.

	� до 70% финансирање од вкупниот 
буџет на проект, за претпријатија 
чиј просечен број на вработени е до 
50 вработени и чиј годишен приход 
во последните две години е помал од 
2.000.000,00 евра.

	� до 60% финансирање од вкупниот 
буџет на проектот, за претпријатија 
чиј просечен број на вработени е 
од 50 до 250 и чиј годишен приход 
во последните две години е поголем 
од 2.000.000,00 евра, а помал од 
10.000.000,00 евра.

	� Апликантот обезбедува 30% 
односно 40% од вкупниот буџет на 
проектот.

 РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
 ПРОЕКТИТЕ Е ДО 24 МЕСЕЦИ. 



 МЕХАНИЗАМ  
 НА ПОВРАТ  
 НА СРЕДСТВА 

Секое плаќање на ројалти се врши по 
стапка од 5% од годишниот приход на 
корисникот остварен со продажба на 
производот / услугата кои се резултат на 
проектот, до остварување на поврат на 
100% (сто проценти) од износот исплатен 
од страна на Фондот или за период од 
пет години по завршувањето на проектот, 
во зависност од тоа кој услов е прв 
остварен. 

Во случај доколку за времетраењето 
на проектот, а сеѐдо одобрување на 
завршниот извештај од страна на 
Фондот, корисникот достави доказ за 
привлечен инвеститор кој вложил износ 
кој изнесува најмалку 50% од износот 
на финансиска поддршка доделена 
од страна на Фондот на корисникот, 
корисникот ќе биде ослободен од 
обврската за плаќање на ројалти. Како 
доказ за направената инвестиција ќе се 
смета договор, тековна состојба и доказ 
за направена уплата на инвестицијата.



 ЕВАЛУАЦИЈА  
 НА ПРОЕКТИТЕ 

	� Фазата на претселекција се спроведува 
од страна на три домашни стручни лица 
по проект. 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. 



 КАКО ГИ  
 ОЦЕНУВАМЕ  
 ПРОЕКТИТЕ 

	� СТЕПЕН НА 
ИНОВАТИВНОСТ;

	� КВАЛИТЕТ  
НА ПРОЕКТОТ;

	� КАПАЦИТЕТ НА 
ПРОЕКТНИОТ ТИМ;

	� ПОТЕНЦИЈАЛ  
НА ПАЗАРОТ;   

	� ВЛИЈАНИЕ



 КАПАЦИТЕТ НА  
 ПРОЕКТНИОТ ТИМ 

Минимум еден 
од членовите на 
проектниот тим, 
задолжително 
мора да е 
од област на 
маркетинг и 
продажба.



 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.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈА  
ОБЕЗБЕДУВА АПЛИКАНТОТ:

	� кратки биографии на 
лицата кои го сочинуваат 
проектниот тим ангажиран 
во проектот (најмногу за 5 
лица);  



 РОК НА  
 ПРИЈАВУВАЊЕ 

РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ 
НА ЈАВНИОТ ПОВИК Е ДО 
17.11.2022 ГОДИНА,  
ДО 14:00 ЧАСОТ.



За сите дополнителни информации можете да:

Посетите веб страната на Фондот: https://fitr.mk/komercijalizacija2022/

Да ни пишете на: komercijalizacija2022@fitr.mk 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ


