ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО,
МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ЗА 2018-2020 ГОДИНА

Скопје, ноември 2018 г.

Врз основа член 30 став 6 алинеја 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/2018) Управниот
одбор на Фондот, на предлог на директорот на Фондот, на седницата одржана на __________
година донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО,
МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Среднорочна програма за работа на
Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни
претпријатија за период 2018-2020 година (бр. 01-332/3 од 26.02.2018г.) година, и тоа:
1. Во глава 7. Мерки за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија, точка 7.1.
План за економски раст на Владата, потточката 7.1.1. Услови за користење, се менува и ќе гласи:
„Финансиската поддршка на мерките од оваа Програма може да ја користат единствено
претпријатија:
- кои се трговски друштва основани согласно Законот за трговски друштва и регистрирани во
Централен регистар на РМ;
- против кои не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација;
- кои имаат подмирени доспеани обврски по основ на јавни давачки и придонеси;
- против кои не се отпочнати постапки за присилно извршување на доспеани парични
побарувања;
Финансиската поддршка на мерките 1 и 4 од оваа Програма може да ја користат единствено
МСП кои:
- имаат најмногу 250 вработени во моментот на аплицирањето;
- имаат остварено годишен приход од најмалку 3.000.000,00 денари (три милиони денари) во
годината која и претходи на годината кога се аплицира за финансиската поддршка; и
- ги исполнуваат условите од Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).
Финансиската поддршка од мерката 2 од оваа Програма може да ја користат единствено микро
претпријатија кои:
- имаат најмалку 5 вработени, а најмногу 10 вработени во моментот на аплицирањето;
- имаат остварено годишен приход до 3.000.000,00 денари (три милиони денари) во годината
која и претходи на годината кога се аплицира за финансиската поддршка; и
- ги исполнуваат условите од Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).
Финансиската поддршка од мерката 3 од оваа Програма може да ја користат единствено
претпријатија кои:
- имаат доминантно македонска сопственичка структура (од 50,1% или повеќе) односно 50,1%
или повеќе од основната главнина на Апликантот треба да биде во сопственост на: (а) едно или
повеќе физички лица кои се државјани на Република Македонија, и/или (б) едно или повеќе
трговски друштва со регистрирано седиште во Република Македонија, и/или (в) една или повеќе
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високообразовни, односно научно-истражувачки установи; притоа, лицата од потточката (в) од
оваа точка може да поседуваат најмногу до 20% во основната главнина на Апликантот, и
- ги исполнуваат условите од Законот за контрола на државна помош и условите од член 6 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.
2. Во глава 7. Мерки за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија, точка 7.1.
План за економски раст на Владата, потточката 7.1.2. Доделување на средства се брише.
3. Во глава 7. Мерки за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија, точка 7.2.
Проект за развој на вештини и иновации (Светска Банка), се менува и гласи:
„Целта на Проектот за развој на вештини и иновации е да се подобри транспарентноста на
распределувањето на ресурсите и да се унапреди отчетноста во високото образование, да се
подобри релевантноста на средното техничко стручно образование и да се поддржи
капацитетот за иновации во Република Македонија. Проектот го сочинуваат следните делови:
Фондот се јавува како одговорна институција во рамките на проектот и тоа во делот Подобрување на капацитетот на иновации на претпријатијата и соработка со истражувачките
организации:
1.
Градење на капацитет за Фондот за иновации и технолошки развој
Подобрување на институционалната компетенција на Фондот преку: (а) планирање и
осмислување на програмите, стратегиите, операциите и постапките на Фондот; (б)
обезбедување на обука за персоналот на Фондот; (в) избор на комисија за инвестирање и
рецензенти на Фондот; (г) обезбедување на обука за претпријатијата корисници на Фондот и (д)
спроведување на стратегија за маркетинг и комуникации.
2.
Пилот на финансиските инвестиции кои треба да ги испорача Фондот
Обезбедување на финансирање за поттикнување на иновациите преку: (а) обезбедување на
грантови за иновации за финансирање на акцелератор; (б) обезбедување на грантови за
иновации за финансирање на докажување на концептот на иновациите; (в) обезбедување на
грантови за иновации или подзаеми за иновации за финансирање на комерцијализација на
истражувањето и развојот и (г) обезбедување на грантови за иновации за финансирање на
активности за развој на технологии и апсорпција на технологии за нови односно подобрени
технологии, производи и процеси.
Иновациските потпроекти ќе се избираат, проценуваат, спроведуваат и оценуваат во согласност
со принципите, постапките и условите наведени во Оперативниот прирачник за проектот,
Оперативниот прирачник за инструментите на Фондот, Насоките за набавки и консултанти,
Насоките за спречување на корупција, Правилникот за управување со животна средина и сите
важечки Планови за управување со животната средина. Грантовите и заемите ќе бидат
деноминирани во македонски денари. При оценката на предлог проектите ќе бидат ангажирани
и надворешни експерти.
Корисници на средствата од заемот се: Министерството за образование и наука и Фондот за
иновации и технолошки развој (9.159.750 евра).
Средствата од заемот од Светската Банка се доделуваат под следните услови, во рамки на
постојните инструменти на Фондот:
•

за кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф
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Инструментот има цел да го поттикне нивото на иновативност преку обезбедување на
неопходната финансиска поддршка за активности на истражување и развој на „старт-ап“ и
„спин-оф“ претпријатија. Со овој инструмент се очекува да се поттикне културата на преземање
ризик и иновативност, и да се обезбеди поддршка за претпријатијата кои сакаат да развијат нов
или подобрен производ, процес, услуга итн.
Инструментот кофинансирани грантови за старт-ап, спин–оф претпријатија и иновации ќе
обезбеди финансирање до максимум 85% од вкупниот буџет за проектот, до максимален
износ од 30.000 Евра. Преостанатите 15% од вкупниот буџет за проектот, треба да бидат
обезбедени од подносителот на барањето за финансирање.
За доделување на средства по основа на овој инструмент може да учествуваат сите
претпријатија од сите дејности без ограничување по одделни индустрии.
Проектите во рамките на инструментот кофинансирани грантови за старт-ап, спин-оф
претпријатија и иновации ќе траат 12 месеци, со можност за продолжување за најмногу 6
месеци.
•

за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации

Целта на овој Инструмент е да поттикне зголемување на истражувањето и развојот во
приватниот сектор и да охрабри различни форми на соработка за комерцијализација на
иновации. 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) сè до преткомерцијална (претпазарна) фаза.
Инструментот е отворен за микро, мали и средни претпријатија (од сите сектори) што сакаат да
развијат иновативен производ, услуга или процес, сами или во соработка со друго претпријатие
или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност.
Инструментот кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации
ќе обезбеди финансирање до максимум 70% од вкупниот буџет за проектот, до максимален
износ од 100.000 евра. Преостанатите 30% од вкупниот буџет за проектот, треба да бидат
обезбедени од подносителот на барањето за финансирање. Проектите во рамките на
Инструментот кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации ќе
траат 24 месеци, со можност за продолжување за 12 месеци.
По направени консултации со Светска банка Фондот пристапи кон усогласување на Правилникот
за инструментот за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на
иновации со Правилникот со кој е регулирана Мерка 3 од Планот за економски раст.
Критериумите за учество по овој инструмент во периодот 2018 – 2020 година се планира да се
прошират (овозможување на пристап до средства и на мали и средни претпријатија со над 1
милион евра годишен приход) и зголемување на лимитот за финансирање.
•

за кофинансирани грантови за технолошка екстензија

Целта на овој Инструмент е да се поттикне трансфер и имплементација на нови иновативни и
подобрени технологии, know-how и технолошки процеси и да се охрабрат различни форми на
соработка помеѓу микро, малите и средни претпријатија, бизнис здруженија, кластери и/или
стопански комори, со цел да се постигне позитивно влијание на секторот. Инструментот се
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фокусира на примена и приспособување на технологија и иновациии кои не се нови во светот,
но може да бидат нови за земјата или нови во секторот. Ова, во крајна линија, ќе ги подобри
технолошките капацитети на постоечките индустрии и бизниси со надминување на јазот помеѓу
знаењето веќе достапно на глобално ниво или на национално ниво и во локалните индустрии.
Овој инструмент се очекува да има долгорочен позитивен придонес кон развојот на
националната економија и подобрување на конкурентноста преку технолошки и оперативни
подобрувања.
Инструментот ќе обезбеди финансирање до максимум 50% од вкупниот буџет за проектот, до
максимален износ од 500.000 евра. Преостанатите 50% од вкупниот буџет за проектот, треба да
бидат обезбедени од подносителот на барањето за кофинансирање. Проектите во рамките на
Инструментот ќе траат 24 месеци со можност за продолжување за најмногу 12 месеци.
•
за воспоставување, работа и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори
Фондот ќе поддржува деловно-технолошки акцелератори, субјекти за давање инфраструктурна
поддршка на иновациската дејност според Законот за иновациска дејност, со цел акцелерација
на претприемништвото преку поддршка на старт ап претпријатија.
Акцелераторот освен техничка и логистичка помош може да обезбедува и обуки, менторство и
финансиска помош. Покрај поддршката во форма на менторство и обуки, акцелераторите ќе
обезбедуваат и финансирање во рана фаза, односно поддршка на претпријатијата побрзо да го
поминат патот на развој од идеја до производ или услуга, ќе им помага на претпријатијата да ја
формулираат деловната стратегија, да извезуваат и ќе ги претставуваат пред стратешки
партнери и инвеститори. Проектот треба да придонесе за поголема конкурентност,
продуктивност и извоз на претпријатијата кои имаат висок потенцијал за раст, иновативен
производ, се технолошко-напредни и извозно-ориентирани.
Фондот ќе финансира до 75% од вкупниот буџет на проектот. Останатите 25% треба да бидат
обезбедени од страна на барателот. Максималниот износ кој ќе биде финансиран од страна
на Фондот за поддршка на акцелератори изнесува 500.000 евра по корисник.“

4. Во глава 7. Мерки за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија, после
точката 7.2. се додава нова точка 7.3. Доделување на средства, и истата гласи:
„Средствата за финансиска поддршка за иновации и технолошки развој за ММСП обезбедени
во рамки на Планот за економски раст на Владата и Проектот за развој на вештини и иновации,
предвидени за периодот 2018-2020 година ќе се доделуваат по пат на јавен повик.
Објавувањето на јавни повици ќе се реализира со следната динамика:
- Најмалку еден јавен повик во 2018 година, со вкупен износ на средства од 215.000.000,00
(двестепетнаесет милиони) денари;
- Најмалку 2 јавни повици во 2019 година, со вкупен износ на средства од 768.750.000,00
(седумстоттинишеесетиосум милиони и седумстоттинипедесет илјади) денари;
- Најмалку два јавни повици во 2020 година, со вкупен износ на средства од 922.500.000,00
(деветстоттинидваесетидва милиони и петстотини илјади) денари.
Динамиката на објавување на јавни повици и проекциите за потребни средства за исплата на
корисници (квартално, за секоја фискална година до 2020г.) се поместени во Прилог 1 и Прилог
2 на оваа Програма.
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Според постојната динамика, сите средства предвидени со Проектот за развој на вештини и
иновации ќе се контрактираат до истекот на рокот на заемот - мај 2019г.
Средствата за финансиска поддршка за иновации и технолошки развој за ММСП определени со
горенаведените инструменти се доделуваат согласно критериумите и постапките уредени со
посебни правилници на Фондот за иновации и технолошки развој, освен мерката 5 која се
спроведува во континуитет.
Средствата за исплатите на истите ќе бидат обезбедени од заемот на Светската банка, буџетски
средства обезбедени од Планот за економски раст, приходите од Програмата за рурален развој
и од Основен буџет на Фондот.“
5. Во глава 7. Мерки за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија, точката
7.3. Нови инструменти за поддршка, се поместува и станува точка 7.4.
6. Во глава 10. Партнери, точка 10.1. Партнерство со домашни институции и организации, после
параграф 3, се додава нов параграф и истиот гласи:
„Покрај тоа, Фондот ќе иницира соработка со надлежни институции со цел продолжување со
реализација на новата иницијатива на Фондот - #Петок за млади. Во рамките на оваа
иницијатива, чија цел е поттикнување на креативните вештини и иновативноста кај младите,
планирано е континуирано да се организираат иновативни тематски работилници со ученици
од основни и средни училишта.“
7. Во глава 10. Партнери, точка 10.1. Партнерство со домашни институции и организации,
параграф 4 се поместува и станува параграф 5.
8. Во глава 11. Комуникација со јавноста, став 2 се менува и гласи:
„Во периодот од 2018 до 2020 година година Фондот ќе продолжи со организација на настани,
конференции, инфо-сесии и работилници со цел приближување на условите за поднесување
апликации до потенцијалните корисници и подигање на свеста за претприемништвото и
иновациите, политиките за иновации на ЕУ (Хоризонт 2020, Western Balkan Enterprise
Development and Innovation Facility - WB EDIF и др.). Фондот исто така ќе учествува и поддржува
настани и активности организирани од други организации, на национални и меѓународни
конференции. “
9. Согласно измените во глава 7. Мерки за финансиска поддршка на микро, мали и средни
претпријатија, табеларните прегледи на Прилог 1. Предвидена динамика на повици по
инструментите на Фондот, со проекција на исплата на средства кон корисници (План за
економски раст) и Прилог 2. Предвидена динамика на повици, со проекција за исплата на
средства кон нови корисници од заем, се заменуваат со нови, како што се дадени во прилог на
оваа Среднорочна програма.
10. Останатите одредби во Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и
технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за период
2018-2020 година (бр. 01-332/3 од 26.02.2018г.) остануваат непроменети.
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11. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето на огласната табла на Фондот, а ќе
се објави по добиената согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. _____________
01.11.2018 година, Скопје

Претседател на Управен одбор на
Фондот за иновации и технолошки развој
Моника Јованова
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Прилог 1. Предвидена динамика на повици по инструментите на Фондот, со проекција на
исплата на средства кон корисници (План за економски раст)

Прилог 2. Предвидена динамика на повици, со проекција за исплата на средства кон нови
корисници од заем

9

