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До:
Раководството на „Фондот за иновации и технолошки развој“

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИ НАОДИ

А. Ние извршивме проверка на постапките за доделување на средства на корисниците на
грантови доделени од Фондот за Иновации и Технолошки Развој (во понатамошниот текст:
Фондот).
Фонд за иновации и технолошки развој е основан согласно Законот за иновациска дејност
(Службен весник на Република Македонија бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015 2016,
53/2016 и 190/2016).
Фондот има својство на правно лице, основано на 04.12.2013 од Владата на Република
Македонија, со матичен број 6920098 и приоритетна дејност Општи дејности на јавната
управа.
Мисијата на Фондот е поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, малите
и средните претпријатија, за остварување забрзан технолошки развој, базиран на трансфер
на знаење, на истражување за развој и на иновации што придонесуваат за создавање нови
работни места и за економски раст и развој, истовремено подобрувајќи ја бизнисоколината за развој на конкурентските способности на компаниите.
Приоритетни цели на Фондот се:
‐ Подобрен пристап до финансиска поддршка за иновации и за технолошки равој;
‐ Промовирање и поттикнување на иновациската дејност во Македонија.
Фондот врши работи поврзани со финансирање на подготовка, реализација и равој на
програми, проекти и други активности од областана спроведувањето на иновациската
политика, а особено:
‐ Професионални и други работи во врска со прибавување на средставата во Фондот,
управување со тие средства и нивно користење,
‐ Посредување во врска со финансирањето на иновациската дејност од средства на
меѓународни организации, финансиски институции и тела, како и домашни и
странски правни и физички лица, особено во областите на науката и технологијата
согласно со приоритетите утврдени во стратегијата за иноваии,
‐ Водење база на податоци за корисниците на средствата доделени од Фондот,
‐ Поттикнување и создавање соработка со меѓународни и домашни финансиски
институции и други правни и физички лица, поради финансирање на иноациската
дејност, во согласност со иновациската политика и други стратешки планови и
програми, како и со ратификувани меѓународни договори за намени утврдени со овој
закон;
‐ Основа Фонд за еквити и мезанин инвестиции,
‐ Избира друштво за управување со приватни фондови преку јавен повик, кој ќе
управува со средствата на Фондот наменети за реализација за инструментите за
еквити и мезанин инвестиции, и
‐ Врши следење и евалуација на проектите за кои има доделено средства, со цел за
развој на претприемаччкото општество во Република Македонија.
Фондот доделува средства преку следните инструменти за поддршка:
‐ Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва: старт-ап и спин-оф;
‐ Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации;
‐ Кофинансирани грантови за технолошка екстензија; и
‐ Кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно
технолошки акцелератори.
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Б. Во текот на 2018 година Фондот ги има извршено следните повици за финансиска
поддршка:
а) Финансирање на проекти од Планот за економски раст - столб 3, преку Буџетската сметка
на Фондот (Сметка 603) согласно:
- Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за мали и средни
претпријатија со тенденција на брз пораст (“Газели“) и
- Правилникот за инструментот за поддршка-Кофинансирани грантови за подобрување на
иновативноста.
Во Прилог 1 кон извештајот даден е преглед на добиени грантови за финансиска поддршка
од оваа Програма. Во прегледот е содржан: називот на проектот; име на компанијата;
вкупен износ на проектот; делот од проектот финансиски подржан од Фондот; делот од
проектот кофинансиран од грантистите.
б) Преку сметката „Заем од Светска Банка – Проект за развој на вештини и иновации“ (Сметка
786-16) извршено е финансирање на проекти преку следните инструмнти за поддршка за :


Кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловнотехнолошки акцелератори. Целта на овој Инструмент е да обезбеди финансиска
поддршка за воспоставување, работење и инвестирање на деловно-технолошките
акцелератори во согласност со одредбите на Законот за иновациска дејност. Се
очекува дека деловно-технолошките акцелератори ќе ја играат клучната улога во
националниот систем за иновации преку обезбедување на ресурси кои ќе придонесат
за забрзан и одржлив раст и развој на новооснованите старт-ап претпријатија.
Поддршката, преку овој Инструмент, ќе биде доделена за воспоставување
(опционално) и работење на акцелератор, имплементацијата на пред-инвестициона
програма и инвестиции. Акцелераторите ќе обезбедуваат услуги за новооснованите
старт-ап претпријатија, кои вклучуваат: канцелариски простор (опционално) и
административна поддршка, обука, советување и/или менторство, пристап до
ресурси за поддршка на бизнисот, како и финансиски инвестиции. Новооснованите
старт-ап претпријатија кои ги користат услугите на акцелераторот стекнуваат
статусот на корисници на деловно-технолошкиот акцелератор.



Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва: старт-ап и спин-оф.
Целта на овој инструмент е да го поттикне нивото на
иновативност кај
новооснованите претпријатија преку обезбедување на неопходната финансиска
поддршка за активности на истражување и развој. Грантот се очекува да ја поттикне
културата на преземање на ризик и иновација, да обезбеди поддршка за
претпријатијата кои сакаат да развијат нов или подобрен производ, процес, и/или
услуга како и да поттикне комерцијализација на резултатите од истражувања
настанати во вискообразовните односно научноистражувачките установи и



Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. Целта
на овој Инструмент е да поттикне зголемување на истражувањето и развојот во
приватниот сектор, да се охрабри соработката помеѓу приватниот сектор и
високообразовните научни установи, како и останати форми на соработка за
комерцијализација на иновации.

Во Прилог 2 кон извештајот даден е преглед на добиени грантови за финансиска поддршка
од овие Програми. Во прегледот е содржан: називот на проектот; име на компанијата;
вкупен износ на проектот; делот од проектот финансиски подржан од Фондот; делот од
проектот кофинансиран од грантистите.
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в) Финансирање на проекти од Инструментот за организирање и спроведување на натпревари
и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и
технологијата, преку сметката на Програмата за Рурален Развој (Сметка 789-17). Општи
цели на натпреварите и предизвиците организирани и спроведувани од страна на Фондот
се:
-

Поттикнување на иновативноста и претприемачкиот дух кај микро, малите и средни
претпријатија со дизајнирање на нови решенија за проблемите со кои се соочува
заедницата, како и можност за развој на нови бизниси преку примена на решенијата;

-

Развивање на иновативни производи, услуги, процеси, активности или методологии
со кои се нудат практични и општествено корисни решенија за одредени прашања
или проблеми во приоритетни обласи од науката и технологијата;

-

Охрабрување на соработката помеѓу приватниот сектор од една страна и високообразовните и научни установи, претпријатија, здруженија на граѓани како и
останати форми на соработка од друга страна.

Во Прилог 3 кон извештајот даден е преглед на добиени грантови за финансиска поддршка
од оваа Програма. Во прегледот е содржан: називот на проектот; име на компанијата;
вкупен износ на проектот; делот од проектот финансиски подржан од Фондот; делот од
проектот кофинансиран од грантистите.
В. Нашиот ангажман беше извршен во согласност со Меѓународниот стандард за поврзани
услуги применлив на ангажманите за договорени постапки. Постапките беа извршени
исклучиво за да ни помогнат во оценката на постапките за доделување на средства на
корисниците на грантови доделени од Фондот за Иновации и Технолошки Развој и се
резимирани на следниот начин:
1. Го добивме Правилникот за управување на инструментите за поддршка на Фондот за
Иновации и Технолошки Развој согласно кој се уредуваат, меѓу другото:
критериумите и постапките за доделување на средства, содржината на јавниот повик
за доделување средства, начинот на евалуација на поднесените предлог проекти,
начинот на следење на спроведувањето на одобрените проекти, водењето
евиденција на податоци за корисниците на средствата доделени од Фондот и други
работи поврзани со работењето на Фондот.
2. Ги добивме Правилниците за инструментите за поддршка донесени од страна на
Управниот одбор на Фондот во кои се детално опишани основните карактеристики на
инструментите.
3. Ја добивме на увид целокупната документација на корисниците на грантови и
извршивме детален увид во истата, како би се увериле во доследноста на изборот на
доделување на грантови и почитување на критериумите согласно Правилникот за
управување на инструментите за подршка на Фондот за Иновации и Технолошки
Развој, Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за мали
и средни претпријатија со тенденција на брз пораст (“Газели“), Правилникот за
инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за подобрување на
иновативноста, Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови
за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори,
Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за
новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф, Правилникот за инструментот за
поддршка - кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на
иновации, Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици
за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и
технологијата.
4. Извршивме проверка на исплатите на грантовите на грантистите во текот на , 2018
година од сите сметки на Фондот со цел да се увериме дека исплатениот износ
кореспондира со одобрениот и договорен буџет на секој грантист поединечно.
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Во однос на сето претходно наведено, ние не наидовме на погрешни факти и наоди кои би
укажале на евентуални недоследности и непочитување на критериумите за избор и
доделување на грантовите согласно Правилникот за управување на инструментите за
поддршка на Фондот за Иновации и Технолошки Развој, Правилникот за инструментот за
поддршка - Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз
пораст (“Газели“), Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови
за подобрување на иновативноста, Правилникот за инструментот за поддршка кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловнотехнолошки акцелератори, Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани
грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф, Правилникот за
инструментот за поддршка - кофинансирани грантови и условени заеми за
комерцијализација на иновации, Правилата за организирање и спроведување на
натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од
науката и технологијата.
Нашиот извештај е наменет исклучиво за целта наведена во првиот пасус од овој извештај
и за ваше информирање и не треба да се користи за која било друга цел или да се
дистрибуира на кои било други страни. Овој извештај се однесува само на сметките и
ставките кои се определени погоре и не се протега на кои било финансиски извештаи на
Фондот за Иновации и Технолошки Развој, земени како целина.

Скопје, 30 септември 2019 година

Овластен ревизор
Звонко Кочовски

