
ПРЕДИЗВИК

„СО ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

ДО ИНОВАЦИЈА”



ЦЕЛ

Целта на предизвикот е зголемување на иновативноста,

конкурентноста и продуктивноста на малите и средни

претпријатија во земјоделско-прехранбениот и

туристичкиот сектор преку воведување на дигитални

решенија кои ќе водат кон дигитална трансформација во

нивното работење. Воедно, предизвикот има за цел да

овозможи зајакнување на капацитетите на дигиталните

иновациски хабови како дел од екосистемот неопходен

за понатамошна дигитална трансформација.

ФИТР овој предизвик го реализира во партнерство со

Швајцарија преку Програмата за зголемување на

пазарната вработливост - ИМЕ и ИНОФЕИТ ДИХ.

 ИМЕ ќе учествува во вкупниот буџет на предизвикот

со финансиски средства од 6.150.000 денари.

 ИНОФЕИТ ДИХ, заедно со Фондот, ќе се вклучи во

процесот на имплементација на награденото/ите

дигитално/и решение/ја.



КАКВИ РЕШЕНИЈА ПОДДРЖУВАМЕ

Со овој предизвик поддржуваме: развој, имплементација и одржување на дигитални решенија кои преку
дигитална трансформација ќе доведат до развој на иновативни производи, процеси и услуги кај
претпријатијата натпреварувачи од земјоделско прехранбениот и туристичкиот сектор.

Дигитални решенија можат да бидат базирани на вештачка интелигенција, виртуелна реалност,
автоматизација, роботика, интернет на нешта, веб базирани решенија и други решенија за дигитална
трансформација.

Избраните решенија ќе бидат презентирани и достапни за млади на возраст од 15 до 25 години, преку
најмалку една бесплатна обука организирана од страна на Натпреварувачот.



АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ

• Активности за истражување и развој;

• Воведување и тестирање на нов производ, услуга, или процес како резултат на дигиталната

трансформација кај натпреварувачот;

• Дизајн и развој на ново иновативно решение во фази од потврден концепт до решение функционално во

реална средина за целите на дигиталната трансформација на натпреварувачот;

• Воведување на ново или надградба на постоечко дигитално решение кое ќе се биде имплементирано за

целите на дигиталната трансформација на натпреварувачот;

• Активности за мултиплицирање на дигитални и/или активности во други средини и други целни групи;

• Активности поврзани со одржување на дигиталното решение, обезбедување квалитет, стандардизација и

акредитација на производ, услуга, или процес кај натпреварувачот.

* Горенаведената листа на активности не е ограничувачка.



БУЏЕТ

Финансиска поддршка во износ од 18.450.000 денари.

ФИТР обезбедува финансиски средства од 12.300.000 денари, а остатокот го обезбедува Швајцарија

преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост - ИМЕ.

 До 70% финансирање од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од 1.845.000 денари за

микро или мали претпријатија.

 До 50% финансирање од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од 1.845.000 денари за

средни претпријатија.

 Рок на реализација на проектот до 12 месеци.



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 натпреварувачот да не надминуваат 10.000.000 евра во денарска противвредност,

според финансиските извештаи за претходните две фискални години;

- просечниот број на вработени да не надминува 250 вработени;

- Да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни

приходи надминуваат 10.000.000 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две

фискални години, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научноистражувачка установа;

- против него да не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација;

- да има подмирени доспеани обврски по основ на јавни давачки и придонеси;

• Целосниот правилник за подобност на апликантот е објавен на: https://fitr.mk/digitalna-transformacija/

https://fitr.mk/digitalna-transformacija/


ПОДОБНИ ТРОШОЦИ

- поддоговорни услуги за развој / купување, конфигурација, ставање во функција и одржување на нов или

надградба на постојан софтвер и хардвер поврзан со воведувањето на предложеното решение за

дигитална трансформација;

- набавка и/или изнајмување на опрема и потрошни материјали за истражување и развој;

- ангажирање на експерти/советници за истражување и развој (пр. тестирање, валидација сл.);

- ангажирање на консултанти за потреби директно поврзани со резултатите на проектот (експертиза за

иновациски менаџмент, финансиски менаџмент, мобилизација на средства, бизнис развој, маркетинг

експретиза за тестирање на пазарот и валидација на потенцијалните корисници, правни работи, заштита

на интелектуална сопственост и друго);

- подготовка и поднесување на пријава за патент, заштита на трговска марка и/или индустриски дизајн;

- канцелариска и деловна поддршка во максимален износ од 5% од вкупниот буџет на проектот.



ПОСТАПКА НА ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР

➢ Административна проверка на доставените документи

➢ Прва оцена на предлог-проектот (предселекција)

➢ Селекција на најдобри предлог-проекти (со вклучена презентација на

предселектираните предлог-проекти пред Комисијата за оценување и избор)

➢ Селекција на најдобри предлог-проекти

➢ Потпишување на договори



КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР

- Тројца членови - надворешни експерти од областа на предизвикот

- Еден член - претставник на партнерската организација

- Еден член - претставник на Фондот



КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

• Степен на иновативност

• Капацитет на проектниот тим

• Квалитет на проектот

• Потенцијал на пазарот

• Влијание



РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ: до 20.03.2023 година, до 14:00 часот.

Повеќе информации на:

 https://fitr.mk/digitalna-transformacija/

 digitalnatransformacija@fitr.mk

https://fitr.mk/digitalna-transformacija/
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