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ПРОЕКТНА АПЛИКАЦИЈА 

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА АПЛИКАНТОТ 

Назив на апликантот: 

Адреса: 

ЕМБ: ЕДБ: Веб-страна: 

Правен застапник (според Тековна сосотојба): 

Телефон: Електронска адреса: 

Контакт лице:  (доколку е различен од правниот застапник): 

Телефон: Електронска адреса: 

Година на основање: Број на вработени со полно работно време: 

Деловен опис (до 250 зборови): 

Ве молиме, дадете краток опис на делувањето  и работата на установата /организацијата. 

Ве молиме наведете доколку апликантот претходно има спроведувано актвности за 

подготовка на ученици и млади за присуство на меѓународнии манифестации од 

натпреварувачки карактер (опис на активности, број на учесници, постигнати резултати и 

слично). 

Наведете доколку апликантот има добиено акредитација од надлежен орган за спроведување 

национални и/или меѓународни манифестации од натпреварувачки карактер (тип на 

акредитација, назив на надлежен орган кој ја издава, година на издавање и слично). 

Ве молиме наведете доколку Апликантот има воспоставено формална соработка со 

организаторите на меѓународната манифестација од натпреварувачки карактер. Објаснете во 

што се состои соработката. 

Ниво на делување 

☐ локално (наведи локација) _____________________________    

 ☐ регионално (наведи регион/и) _____________________________    

 ☐ национално 

 

ПАРТНЕРСТВА, СОРАБОТКА И ВМРЕЖУВАЊЕ 

Апликантот ја поднесува Апликацијата како: 

☐ поединечен апликант    

 ☐ во партнерство со други правни лица 

Во случај Апликацијата да ја поднесува Апликантот во партнерство со други правни лица ве 

молиме наведете ја целта на партнерството: 

Партнерството вклучува (вклучително со апликантот): 
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☐ високообразовна установа    

 ☐ основно/и и/или средно/и училиште/а 

 ☐ единица/и на локалната самоуправа 

☐ граѓанско/и здружение/ја    

 ☐ приватни компании    

 ☐ фондација/и 

☐ развојна агенција 

☐ друго (наведете) _____________________________    

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАРТНЕРИТЕ (се пополнува за секој партнер одделно) 

Назив: 

Адреса: 

Веб-страна: 

Правен застапник (според Тековна сосотојба): 

Телефон: Електронска адреса: 

Деловен опис (до 250 зборови): 

Ве молиме, дадете краток опис на делувањето  и работата на установата 

/организацијата. 

 

Ниво на делување 

☐ локално (наведи локација) _____________________________    

 ☐ регионално (наведи регион/и) _____________________________    

 ☐ национално 

 

ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

Општа цел  

Нведете ја основната цел на која се однесува проектот и објаснете како оваа цел води кон 

поттикнување на научно-технолошката извонредност и/или претприемништвото кај 

учениците и младите. 

Информации за меѓународната манифестација од натпреварувачки карактер 

Наведете кратки информации за меѓународната манифестација од натпреварувачки 

карактер  на која ќе присуствуваат дел од учесниците на проектот (пр. Историја на 

манифестацијата, колку години се спроведува, број на земји учеснички, број на лица/тимови 

учесници, локација на оддржување и слично.) 
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Наведете ги причините за избор на меѓународната манифестација. Објаснете како 

учеството на оваа манифестација ќе придонесе кон целите на поддршката за научно-

технолошка извонредност и претрприемништво кај учениците и младите. 

 

 

Во табелата подолу наведете ги активностите кои планирате да ги спроведувате во сите 

три фази на проектот: Подготовка, присуство на меѓународна манифестација од 

натпреварувачки карактер и пренос на стекнатите вештини и знаења. 

 

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 

Активност: Времетрање на 

активноста 

Одговорно 

лице: 

Бр. на  

учесници 

Локација 

 мм/гг – мм/гг    

     

     

     

     
 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Подготвителни 

активности 

Бр. на учесници (индикативни таргети) 

женски машки под 10 г. 10-14г. 15-18г. 19-29г. 

      

македонци албанци роми турци власи други 

      

Учество на меѓунаредна манифестациај од 

натпреварувачки карактер 

Бр. на учесници  

(индикативни таргети): 

 

Активности за пренос и примена 

на знаење и вештини 

Бр на лица кои 

пренесуваат 

знаење 

(индикативни 

таргети) 

Бр. на правни 

лица корисници 

(доколку 

применливо, 

индикативно) 

Бр. на физички 

лица корисници 

(доколку 

применливо, 

индикативно) 
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Индикатори на успешност (квантитативни и квалитативни) 

Ве молиме наведете квантитативни и квалитативни индикатори за успешност во поглед 

на спроведените активности и очекуваните цели. Објаснете го начинот на кој ќе се 

прибираат и анализаираат податоците по однос на индикаторите.  

Задолжително предвидете активности за самоевалуација.  

 

Претпроставки и ризици 

Објаснете ги претпоставките на основа на кои ги проектирате индикативните таргети и 

очекуваните резултати. 

Наведете ги ризиците кои можат да влијаат врз остварување на очекуваните резултати. 

 

 

ОПФАТ НА УЧЕСНИЦИ:  

 

Целни групи 

Наведете ги целните групи кои планирате да ги вклучите во активностите на проектот 

како директни учесници во активностите. 

 

 

Промоција и вклучување 

Објаснете како ќе обезбедите транспарентост при спроведувањето на активностите 

проектот и промоција на резултатите од проектот. 

Како ќе ги споделите информациите со целните групи. 

Наведете дали ќе таргетирате, вклучите учесници со помалку можности (учесници од 

рурални подрачја, социјално ранливи групи и слично). 

Наведете како ќе го адресирате аспектот на родова еднаквост.  

 

 

Подрачје и локација 

Наведете географско подрачје на опфат на ученици (национално ниво, одреден регион и/или 

локација) 

Наведете ги локациите на спроведување на активностите. 
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Селекција на учесници 

Наведете ги механизмите за селекција на учесници во секоја од предвидените активности. 

 

 

Безбедност на учесниците 

Објаснете како ќе осигурате безбедноста на учесниците во проектот, особено во случај на 

малолетни лица и социјално ранливи учесници.  

 

 

ОЧЕКУВАНО ВЛИЈАНИЕ 

 

Наведете го очекуваното влијание 

- На дирекните учесници во активностите (ученици, млади, натпреварувачи, 
ментори) 

- На установите/организациите/компаниите вклучени во активностите на 
проектот 

- На останатите целни групи (доколку применливо) 
- На пошироката заедница (пр. на ниво на училиште, локална заеница, регионално 

и/или национално ниво) 
- На подигање на свеста за значењето на науката, технологјата и/или 

прептриемништвото во поширок контекст 
 

 

ПРЕДВИДЕН БУЏЕТ (додадете ќелии по потреба) 

Вид на трошок МКД 

ФИТР Други извори 

Подготвителни активности 

Трошоци за надоместоци за менторите 

Име и презиме Бр. на денови Износ на 

дневница 
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Патни трошоци (доколку применливо) 

Број на ученици и млади    

Број на ментори    

Трошоци за сместување (доколку применливо) 

Број на ученици и млади    

Број на ментори    

Трошоци за присуство на меѓународни манифестации од натпреварувачки карактер 

Трошоци за визи (доколку е применливо)   

Трошоци за патничко осигурување   

Трошоци за котизација 

Број на ученици и млади    

Број на ментори    

Патни трошоци  

Број на ученици и млади    

Број на ментори    

Трошоци за сместување (доколку применливо) 

Број на ученици и млади    

Број на ментори    

Трошоци за пренос и примена на знаењата и вештините 

Патни трошоци (доколку применливо) 

Број на ученици и млади     

Број на ментори     

Трошоци за литература и потрошни материјали 

   

   

   

Трошоци за промоција 

   

   

   

   

Административни трошоци 
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ВКУПНО (со ДДВ)   

 

Трошоци за надоместоци за ментори од дијаспората 

Име и презиме Бр. на денови Износ на 

дневница 

ФИТР Други извори 

     

     

     

Патни трошоци (доколку применливо) 

Име и презиме ФИТР Други извори 

   

   

   

Трошоци за сместување (доколку применливо) 

Име и презиме ФИТР Други извори 

   

   

   

ВКУПНО (со ДДВ)   

 

КОФИНАНСИРАЊЕ 

Доколку имате веќе обезбедено кофинансирање од други извори овде наведете го изворот на 

кофинансирање и износот на обезбедени средства. 

Извор/и на кофинансирање Износ 

  

 

Доколку планирате да обезбедите кофинансирање од други извори овде наведете го изворот 

на кофинансирање и износот на обезбедени средства. 

Извор/и на кофинансирање Износ 
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ИЗЈАВА НА АПЛИКАНТОТ 

 

Потврдувам дека според нашите сознанија, овде наведените информации се точни. 

Потврдувам дека сме согласни на барање на Фондот за иновации и технолошки развој да 
обезбедиме дополнителни информации и документи.  

Потврдувам дека не постои никаква поврзаност (на пр. семејни врски, финансиски интерес и 

судир на интереси во предвидените активности, трошоци и селекцијата на учесници). 

Потврдувам дека активностите и трошоците кои ќе се финансираат од доделените стредства 

од ФИТР наведени во апликацијата не се веќе спроведени и не се финанисрани од друга 

страна. 

Потврдувам дека апликантот ги исполнува критериумите за подобност наведени во член 6 од 

Правилникот за доделување средства за поддршка на научно-технолошката извонредност и 

претприемништвото кај учениците и младите. 

Потврдуваме дека го прочитавме и во целост и ги разбравме одредбите од Правилникот за 

доделување средства за поддршка на научно-технолошката извонредност и 

претприемништвото кај учениците и младите. 

 

[Име и презиме (на овластен застапник)] 

[Потпис] 

[Место и дата] 

 

Забелешка: Ве молиме пополнетата Апликација да ја потпише овластен застапник на 

апликантот (согласно информациите наведени во Тековната состојба), да се печатира и да се 

достави во скенирана верзија во PDF формат и во печатена верзија во Архивата на Фондот за 

иновации и технолошки развој.  


