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ПИСМО НА БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Цел на повикот:
Датум:

До: Единицата за спроведување на проектот за ЛРК
По разгледувањето на барањето за изразување на интерес и упатствата за поднесување на
грантовите за вложување во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзување со
дестинациите во рамките на ПЛРК, во прилог на ова писмо го доставуваме нашиот
предлог за изразување на интерес до ПЛРК:
Наслов на предложениот потпроект:
Износ на подгрантот побаран од ПЛРК:
Износ на кофинансирањето од страна на
барателот:

Вкупен износ на потпроектот:

Доколку нашиот проект биде избран, преземаме обврска целосно да го развиеме
предлогот на потпроектот во согласност со предложените содржини наведени во овој
повик за изразување на интерес. Исто така се согласуваме да ја доставиме сета потребна
документација во писмена форма и/или електронска форма, согласно со барањата за
поднесување на целосниот предлог потпроект.
Ние долупотпишаните потврдуваме дека согласно нашите сознанија и верувања, сите
информации и документи содржани во ова изразување на интерес се точни и вистинити.
Исто така потврдуваме дека предложениот потпроект не добива финансирање од други
извори за истите активности предложени во ова изразување на интерес.
Претставник на барателот
________________________
Раководител на субјектот/главен координатор

__
Печат

_________________
Потпис
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Образец за изразување на интерес
Дел 1: Барателот

Основни информации за барателот
Број на потпроектот, само за
ПЛРК
1.

Целосно правно име на барателот
(Согласно решението регистрацијата)

2.

Име на барателот (субјектот и правна
форма АД, ДОО, ДООЕЛ итн)

3.

Управител/Име на правниот
застапник:

4.

Адреса:

5.

Информации за контакт:

6.

Интернет страница:

7.

Датум на издавање на решението за
регистрација / одлуката за основање

8.

Правен статус на субјектот

9.

Единствен матичен број на субјектот

10.

Даночен број

11.

Основна дејност

12.

Координатор на предлог потпроект:

Име и позиција

13.

Информации за контакт:

Тел.

Тел.

Факс.

Факс.

Моб.

Е-пошта

Моб.

Е-пошта

Табела 1. Основни информации за барателот
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Се пополнува само во случај на партнерство:
Партнер 1
Основни информации за партнерот

1.

Правно име на субјектот

2.

Вид на институција

3.

Управител/име на правен
застапник:

4.

Адреса

5.

Интернет страница на
институцијата

6.

Информации за контакт:

7.

Единствен матичен број на
субјектот

8.

Даночен број

9.

Основна дејност

10.

Датум на издавање на
решението за регистрација /
одлуката за основање

Тел.

Факс.

Моб.

Е-пошта

Табела 2. Основни информации за партнерот

Партнер 2
Основни информации за партнерот 2

1.

Правно име на субјектот
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2.

Вид на институција

3.

Управител/Име на
правниот застапник

4.

Адреса

5.

Интернет страница на
институцијата

6.

Информации за контакт:

7.

Единствен матичен број на
субјектот

8..

Даночен број

9.

Основна дејност

10.

Датум на издавање на
решението за регистрација
/ одлуката за основање

Тел.

Факс.

Моб.

Е-пошта

Табела 3. Основни информации за партнерот 2

Ве молиме изберете го типот на потпроектот за кој поднесувате барање:
Инфраструктурни инвестиции/брендирање и промоција
Грантови за подобрена испорака на туристичките услуги и локални економски
влијанија
Грантови за кофинансирање на локални микро и мали претпријатија за подобрување на
деловните поврзувања и иновации за конкурентност на дестинацијата
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Дел 2 – Изразување на интерес (ИИ)
Поднесувањето на изразувањето на интерес (ИИ) е првата фаза во процесот за избор на
подгрантови. Во ИИ треба јасно и концизно да биде образложена релевантноста, општата
цел, конкретните цели, активностите и очекуваните резултати на активностите на
предложениот потпроект, во насока на надминување на јазовите од плановите за развој
односно целите на ПЛРК како што се наведени во повикот. По оценувањето на ИИ,
единицата за спроведување на проектот за ЛРК ќе ги покани квалификуваните баратели да
се вклучат во втората фаза на конкурсот со доставување на целосна апликација за
потпроектот врз основа на концептите и техничките пристапи предложени во ИИ. ИИ не
треба да биде подолго од 5 страници и треба да биде доставено во следниов формат:
1. Детални информации за предложените активности од потпроектот
Предлог на потппроектот

Наслов на потпроектот:

Буџет
Износ

I

Вкупен буџет на потпроектот

II

Износ побаран од ПЛРК

%
100%

III. Придонес на барателот (ве молиме јасно да наведете дали
се работи за парични или непарични средства:
1.

Сопствен придонес

2.

Придонес од партнер 1

3.

Придонес од партнер 2

4.

Друго

________________________

Вкупно времетраење на предложениот потпроект

Месеци
Табела 4. Предложен потпроект
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Опис на потпроектот и опис на проблемот

Ве молиме да ја опишете предложената активност на потпроектот, како и главните
проблеми/прашања кои истата ќе ги опфати. Ве молиме наведете кои дестинации се
опфатени со предложениот потпроект (најмногу 300 збора)
3.

Релевантност на предложениот потпроект во однос на целите на ПЛРК

Ве молиме објаснете на кој начин, вашиот предлог за подгрант е во согласност со целите
на Проектот за локална и регионална конкурентност, како што се наведени во Повикот за
предлози. Треба јасно да образложите кој јаз односно јазови од Плановите за развој се
опфатени со предложениот потпроект и како предложениот потпроект планира да го
надмине таквиот јаз односно јазови (најмногу 200 збора)
4.

Општи и конкретни цели на потпроектот

Ве молиме наведете ја севкупната цел и конкретните цели на предложениот потпроект и
накратко опишете ги очекуваните резултати (најмногу 500 збора)
5.

Предложени активности и резултати

Ве молиме наведете ги и накратко опишете ги илустративните активности кои вашиот
субјект планира да ги преземе за да ги исполни целите на предложените потпроекти.
Активности и резултати
Опис на активноста

Времетраење

Проценет буџет

Табела 5. Активности и резултати
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Партнери на потпроектот:

Наведете ги сите партнери кои учествуваат во овој потпроект, наведувајќи ја природата на
нивното учество на пример: финансиско, непаричен придонес, техничко или друго
(наведете). Опишете како стратешкото партнерство во овој потпроект ќе додаде вредност
на предлогот.

7.

Додатоци

ДОДАТОК 1: Ве молиме приложете копија од вашето решение за регистрација од
централниот регистер на Република Македонија, не постаро од 6 месеци, во кое е
прикажан правниот карактер/регистрацијата на субјектот.

ДОДАТОК 2: Прашалник за заштитата на животната средина

Додаток Б – Прашалник за заштитата на животната средина
Име на барателот (и):
Адреса (улица и број, поштенски број и град):
Телефон и факс:
Електронска пошта:
Претежна дејност на барателот (опис на дејноста):
Име, презиме и потпис на одговорното лице кое го пополнува прашалникот:
Датум на пополнување на прашалникот:
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Упатство за пополнување на прашалникот
Прашалникот го пополнува високо позициониран претставник од вашата институција,
кој го доставува прашалникот заедно со другите потребни документи, до КЗПВРМЕП.
Прашалникот го потпишува лицето овластено да ја застапува компанија. Ве молиме,
секогаш кога е тоа можно, обезбедете целосни и опширни одговори на сите прашања.
Прашалникот е поделен на делови, и тоа:
Дел 1: Општо
Дел 2: Место на локацијата
Дел 3: Дозволи/состојба на животната средина
Доколку има било какви сомнежи односно доколку е потребна помош при
пополнувањето на прашалникот, слободно обратете се до Фокусната точка за животна
средина за потпроектот: _______________________, Г-ѓа/Г. ________, телефон, е-пошта:
ОПШТО
Природата на барањето за под-грант и вид на активност
Цел на пот-грантот – ве молиме означете го вашиот одговор:
o Набавка на обртни средства
o Набавка на земјиште
o Изградба на нови објекти (згради/постројки)
o Обнова на постоечки објекти
o Рехабилитација на споменици
o Проширување на и/или додавање на катови на постоечки објекти
o Реновирање и/или одржување на постоечки објекти
o Набавка на машини и/или опрема
o Изградба/обнова на комунална инфраструктура (водоснабдување, одведување на
отпадни води, канализација, гас, електрична енергија итн.)
o Набавка на возила за транспорт
o Изградба, проширување, обнова на уреди за пречистување на издувни гасови,
отпадни води и други отпадни материи
o Изградба/реконструкција на патишта, патеки и слично
o Рехабилитација на патишта, патеки и слично
o Обезбедување на образование
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o Вмрежување
o Добивање на техничка помош
o Градење на капацитет
o Потпроекти за лесна инфраструктура
o Друго,
ве
молиме
наведете____________________________________________________

да

(Доколку вашиот одговор е: „финансирање на инвестиции во обртни средства“, ве
молиме одговорете само на прашањата во деловите Општо и Планирани активности
на локацијата)

Ве молиме дадете опис на вашиот потпроект.
Опишете ја инвестициската локација, трошоците на потпроектот, опишете ја сегашната
состојба и причините за спроведувањето на потпроектот, обезбедете податок за
планираното производство/обемот на услугите итн.
Ве молиме наведете го името на вашата основна дејност и запишете ја соодветната
шифра (НАЦЕ):

МЕСТО НА ЛОКАЦИЈАТА
Планирани активности на локацијата
Дали средствата од под-грантот ќе се користат за
финансирање на набавка на суровини потребни за
производство?

o да

o не

Дали средствата од подгрантта ќе се користат за
финансирање на набавка на опрема?

o да

o не
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Каков вид на опрема
_____________________________________________
Дали средствата од подгрантта ќе се користат за набавка на суровини потребни за производство, ве молиме,
за секој вид на суровина, наведете го конкретното трговско име, видот и хемиската ознака доколку е можно
(ве молиме не користете скратеници).
o

______________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________

o

_______________________________________________________________________

Дали средствата од подгрантот ќе се користат за набавка на
пестициди?

o

да

o

не

Дали суровината односно нејзин составен дел е внесена во списокот
на опасни супстанции (во согласност со регулативите на земјата1)

o

да

o

не

Дали е потпроектот сместен во односно дали има влијанија врз
заштитено подрачје/заштитени видови? (национален парк, парк на
природата, природен резерват, споменик на природата и
хортикултирен споменик, значаен пејзаж, заштитена шума)

o

да

o

не

Дали потпроектот е сместен во односно има влијание врз културна
локација, објект, споменик или зграда? (потенцијално археолошки
значајно место/во близина на историска локација)

o

да

o

не

Дали постојат било какви јавни жалби упатени против вашите
тековни односно планирани активности? Ако да, ве молиме
објаснете ги соодветните поплаки.

o

да

o

не

Дали е потпроектот сместен во шумско подрачје и, поради тоа, би
можел да предизвика штета на шумата односно сечење на шумата?
Доколку да, ве молиме опишете го влијанието.

o

да

o

не

Дали потпроектот има прекугранични влијанија? Доколку да, ве
молиме опишете какви.

o

да

o

не

Дали потпроектот ќе предизвика промени во количините односно
квалитетот на меѓународен водотек или неговите притоки? Доколку
да, ве молиме опишете како.

o

да

o

не
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Дали потпроектот ќе поддржи изградба на брана односно
рехабилитација на брана? Доколку да, ве молиме опишете на кој
начин.

o

да

o

не

Профил на локацијата
Ве молиме наведете ја природата на вашата локација:
o

Индустриска област/деловна зона

o

Развиен дел од градежно подрачје (вклучувајќи и урбани подрачја)

o

Земјоделска област

o

Заштитена природна област – еколошка мрежа

o

Крајбрежно подрачје

Доколку имате конкретен потпроект, ве молам образложете (опишете) ја природата на локацијата
Кој е тековен сопственик на парцелата / недвижноста на која се планира спроведувањето на потпроектот?
Ве молиме наведете го бројот на катастарската парцела односно парцелата од земјишниот регистер,
наведете ја катастарската општина, бројот на предметот во земјишниот регистер и името на сопственикот
(адреса, контакт лице и телефонски број доколку сопственикот не е инвеститорот) Ве молам доставете
копија од документот од земјишниот регистер
Дали имотот го користат и други лица освен сопственикот, т.е. дали
некое друго лице (освен сопственикот) добива приходи од
користењето на земјиштето / локацијата / парцелата? (Закуп,
договор, концесија, носител на заштитен закуп итн.)

o

да

o

не

Дали има незаконски корисници на земјиштето / недвижноста?
Доколку да, бе молиме наведете детали

o

да

o

не

ДОЗВОЛИ И СОСТОЈБА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Дозволи
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Дали имате добиено дозволи за објектите кои планирате да ги изградите? (Ве молам наведете ги сите
добиени дозволи)
o

Дозвола за локација – дозвола за алокација на земјиште

o

Архитектура и проектирање (дозвола за план/проект/развој на објект)

o

Дозвола за емисии

o

Интегрирана еколошка дозвола

o

Лиценци односно договори за употреба на природните ресурси

o

Дозвола за користење на природните ресурси

o

Дозвола за користење на вода за посебни потреби

o

Посебна дозвола за прекуграничен ризици по човековото здравје и животната средина

o

Дозвола за увоз/извоз на супстанции кои го осиромашуваат озонскиот слој

o

Одобрување од страна на комисијата за прием (употребна дозвола)

o

Технички пасош

o Друго: _______________________________________________________________
Ве молиме, приложете копии од сите дозволи заедно со пополнетиот прашалник.
Ве молиме да ги наведете сите претходно изготвени документи за потпроектот:
o

Концептуален проект

o

Идеен проект

o

Главен проект

o

Конечен Проект

o

ПВЖС

o

СЕА

o Утврдување на потребата за ПВЖС
Дали имате употребна дозвола за вашите постоечки објекти? Ве
молиме приложеле копија од дозволата заедно со прашалникот
доколку, според проектот, се планира спроведување на работите
во рамките на постоечки објекти.

o

да

o

не

Дали за вашиот постоечки објект беше потребна ПВЖС?
Доколку да, ве молиме приложете копија

o

да

o

не

Дали за вашиот постоечки објект беше потребна дозвола за
емисии/интегрирана еколошка дозвола? Доколку да, доставете
копија

o

да

o

не

Дали вашиот постоечки објект бил посетен од страна на
инспекција (државна, општинска, градска еколошка ревизија,
санитарна итн.) во изминатите 5 години? Ако да ве молиме
приложете копија од наодите

o

да

o

не
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Состојба на животната средина (согласно националната легислатива за ПВЖС)
Дали е потребно да се спроведе постапка за проценка на
влијанијата врз животната средина согласно со националните
законски прописи, во однос на вашиот потпроект?

o

да

o

не

o

да

o

не

Дали за вашиот проект е потребно утврдување на потребата за
ПВЖС?

o

да

o

не

Дали има донесено одлука за утврдување на потребата за ПВЖС?
Ве молиме, приложете копија од одлуката во овој прашалник.

o

да

o

не

Дали ја имате добиено одлуката за прифатливост на проценката
на влијанијата врз животната средина?
Ве молиме, приложете копија од одлуката кон овој прашалник.
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Список за проверка на активностите за изразувањето на интерес
Ве молиме искористете го следниов прашалник за да ви помогне да поднесете целосно
изразување интерес. Нецелосните предлози може да бидат дисквалификувани.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Да/Не

Одговор

Мојот предлог го почитува
предвидениот датум за
почеток:

Датум на започнување на
предлогот:

Мојот предлог го почитува
максималното
времетраење на предлогот:
КВАЛИФИКАЦИЈА

Датум на завршување на
предлогот:

Мојот предлог опфаќа
најмалку една од
наведените дестинации
Мојот предлог ги почитува
критериумите за правниот
статус на барателите
Мојата предложена
активност не е на списокот
на активности кои не може
да се финансираат

Мојот предлог ги вклучува
следниве заеднички баратели

Мојот потпроект ги опфаќа
потребите / јазовите
утврдени во повикот за
предлози
Го пополнив прашалникот
за заштита на животната
средина
ФИНАНСИРАЊЕ
Мојот буџетски предлог е
усогласен со минималната
стапка за кофинансирање
во %

Мојата предложена стапка за
кофинансирање е
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Мојот буџетски предлог е
усогласен со
максималниот плафон за
кофинансирање на ПЛРК
во МКД
Јас не добивам
финансирање од други
институции / донатори за
истите активности
предложени во овој
предлог

Изразување интерес

Побараниот износ од ПЛРК
во МКД

