Фондот е финансиран од
страна на Европската унија

Проект за локална и регионална
конкурентност на ЕУ

Фондот е администриран од
Светската банка

Проект за локална и регионална конкурентност
Повик за изразување на интерес
Инвестиции на под-грантови во инфраструктура поврзана со туризмот
и поврзувања во дестинациите
LRCP-1/17
Општо
Единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност
(ПЛРК) финансиран со грант од Европската унија, со задоволство ги кани сите
заинтересирани подносители да достават предлози за изразување на интерес за
поддршка на клучни инвестиции во инфраструктурни и останати не-изфраструктурни
активности поврзани со туризмот. Овие активности ќе придонесат за зголемување на
привлечноста на клучните дестинации преку подобрување на понудата на производи и
поврзување со локалните економии, опфаќајќи поголем дел од економските придобивки
во дестинациите.
Целта на ПЛРК е да се зајакне придонесот на туризмот кон локалниот економски развој
и подобрување на капацитетите на владата и јавните институции за да се поттикне
развојот на туризмот и да се олесни управувањето со дестинациите. ПЛРК има за цел
значително зголемување на атрактивноста на вклучените дестинации и, со тоа,
зголемување на економската активност во овие дестинации и поддршка на растот и
развојот на туристичкиот сектор на централно, регионално и локално ниво. Проектот ќе
работи директно со јавни, непрофитабилни и приватни субјекти и е дизајниран да
испорача финансиски, економски и социјални бенефиции на локалните заедници и
приватниот сектор.
Туристичка дестинација се дефинира како физички простор во кој посетителот
поминува барем една ноќ. Вклучува туристички производи како што се придружни
услуги и атракции и туристички ресурси во рамките на еднодневен излет. Има граници
кои го дефинираат нејзиното управување и слики и согледувања кои ја дефинираат
нејзината конкурентност на пазарот.1 Дестинациите се пазари или физички жаришта на
економска активност каде туристите ги консумираат и искусуваат туристичките стоки и
услуги. Дестинациите во фокусот на ПЛРК се опишани на крајот на овој повик.
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Светска туристичка организација на организацијата на обединетите нации (СТООН)
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За овој повик за поднесување на предлози за изразување на интерес е предвиден
индикативен износ од 4.930.941 ЕУР (303.228.216,00 МКД) за под-грантови. ПЛРК го
задржува правото да не го распредели целиот износ на средства.
ПЛРК ќе ги финансира следниве видови на под-грантови:
1. Под-грантови за инвестиции во инфраструктурата поврзана со туризмот за
надградба на туристичката инфраструктура во одредени дестинации и
зголемување на привлечноста на дестинациите преку подобрена понуда на
производи (на пример: локации на културното, историското и/или
природното наследство), како и преку поврзувања со локалните економии
за да се опфати поголем дел од економските придобивки. Предлозите на
проектите може да бидат поднесени од страна на општините (поединечно
или во група), регионалните развојни центри и други јавни институции
одговорни за културното наследство и туристичката инфраструктура во
земјата.
2. Под-грантови за подобрување на туристичките услуги и локалното
економско влијание (поврзување и под-грантови за иновации) се достапни
за следниве групи на корисници
а. Под-грантови за непрофитабилни организации од туристичкиот
сектор и образовни институции за подобрување на нивните
способности да го зголемат квалитетот на услугата, пристапот до
информации и услуги вклучувајќи и обуки за вештини, иновации и
деловен развој.
б. Кофинансирани под-грантови за локални микро и мали
претпријатија за подобрување на нивните способности да
инвестираат во нови и подобрени производи односно услуги, нови
знаења преку истражување на пазарот, развој на деловен план или
маркетинг стратегија, усвојување и спроведување на меѓународни
стандарди за квалитет, инвестиции во деловни поврзувања и
иновации и обука
Цели на повикот
Овој повик за изразување на интерес повикува да се поднесат барања со кои ќе се
исполнат јазовите утврдени во дестинациите и опишани во Плановите за развој на
туризмот во следниве области кои се важни за развојот на туризмот:
 Подобрување на културата насочена кон услугите и квалитет на услугите;
 Јакнење на капацитетите на туристичките водичи и вештините на лиценцираните
туристички водичи;
 Подобрување на културата на постапување и управување со отпад;
 Интернет маркетинг и комуникации;
 Патокази и попатни информции;
 Попатна инфраструктура за посетители.
Изразувањата на интерес треба делумно или целосно да опфатат еден или повеќе
од горенаведените јазови на национално, регионално и локално ниво, како и да
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покажат на кој начин ќе придонесат кон остварување на придобивки во најмалку
една од дестинациите во фокусот на проектот2.
Под-грантови за инфраструктурни инвестиции и квалификувани баратели
За ваков вид на под-грантови, побараните средства треба да бидат помеѓу следниве
износи:
•
За поединечен барател: до 1 милион ЕУР или
•
За партнерство помеѓу двајца или повеќе баратели (интегрирани потпроекти): до 3 милиони ЕУР.
Квалификување: Сите општини (поединечно или во групи), регионалните развојни
центри и другите јавни институции3 поврзани со културното наследство и туристичката
инфраструктура, како што е дефинирано во Законот за јавни установи (Службен весник
на Република Македонија бр. 32/05) се квалификуваат да поднесат барање за
финансирање во рамките на овие инвестиции со под-грантови. Барателите може да ги
достават своите предлози за пот-проекти, самостојно или во партнерство со други јавни
субјекти.
Придонес на барателите: Во рамките на ваквите под-грантови, од барателите се бара да
кофинансираат најмалку 10 проценти од износот на побараниот под-грант (парични
средства, непарични средства или и двете).
Под-грантови за подобрена испорака на туристичките услуги и локални
економски влијанија (поврзувања и под-грантови за иновации):
(i) Под-грантови за организациите од туристичкиот сектор, образовните
установи и центрите за обука
За овој вид на под-грантови сите побарани износи треба да бидат помеѓу следниве
износи:


За поединечен барател: до 100.000 ЕУР или



За партнерство помеѓу двајца или повеќе баратели (интегрирани пот-проекти):
до 300.000 ЕУР.

Непрофитни субјекти

Квалифилување: Со овие под-грантови ќе се финансираат пот-проекти поднесени од
страна на непрофитни субјекти (на пример: деловни здруженија, стопански комори),
организации на граѓанското општество, образовните установи и центрите за обука.
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Изборот на дестинациите е опишан во Плановите за развој на туризмот кои се достапни на: www.lrcp.mk.
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Членовите на Управниот комитет на проектот може да аплицираат само доколку се повлечат од членувањето во
управниот комитет на проектот.
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Придонес на барателите (непрофитни субјекти): Потребно е кофинансирање од
најмалку 10 проценти од побараниот износ на под-грантот.
Придонесот за
кофинансирање може да биде во парични средства или пак во непарични средства или
комбинација од двете.
Профитни субјекти

Придонес на барателите (профитни субјекти): Потребен е придонес за кофинансирање
од најмалку 50 проценти од побараниот износ на под-грантот. Се прифаќа само
придонес од барателите во парични средства.
Квалификување:
Профитните образовни установи и центрите за обука се
квалификуваат за поднесување на барање ваков вид на под-грантови.
(ii) Под-грантови за
претпријатија

кофинансирање

на

локални

микро

и

мали

За овој вид на под-грантови, побраните износи треба да бидат помеѓу следниве износи:
•
•

За поединечен барател: до 10.000 ЕУР или
За партнерства помеѓу два или повеќе баратели (интегрирани пот-проекти): до
30.000 ЕУР.

Придонес на барателите: Барателите треба да обезбедат придонес од најмалку 50
проценти во парични средства од побараниот износ на под-грантот.
Квалификување: Микро и мали претпријатија (големината се утврдува според
критериумите дефинирани во Законот за трговски друштва) кои работат најмалку 1
(една) година пред поднесувањето на барањето за под-грант.
Постапки за поднесување
Процесот за доделување е составен од две фази: изразување на интерес (ИИ) (прва
фаза) и целосен предлог (втора фаза). Втората фаза се однесува само за оние баратели
кои ја поминале проверката за квалификување на изразувањето на интерес.

Рок за првата фаза:
1. Изразување на интерес - не подоцна од 18 април, 2017 година (вторник), 16:00
часот.
Рокови за втората фаза:
1. Датумот кога квалификуваните барателите треба да почнат да ги изготвуваат
своите целосни предлози е 11 мај, 2017 година (четврток);
2. Целосниот предлог за инфраструктурни инвестиции треба да се поднесе до 24 јули,

„Проект за локална и регионална конкурентност:
Европската унија“

Проектот е финансиран од страна на

2017 година (понеделник);
3. Целосниот предлог за организации од секторот туризам и образовни установи и
центрите за обука треба да се поднесе до 10 јули, 2017 година (понеделник);
4. Целосниот предлог за локални микро и мали претпријатија треба да се поднесе до,
26 јуни, 2017 (понеделник).

Барањата кои ќе бидат доставени по рокот нема да се земат предвид при
проверката за квалификување.
Детален опис на правилата и постапката за избор за овој повик за поднесување на
предлози, како и документацијата за изразување на интерес и целосниот предлог, може
да се најдат на интернет страницата на ПЛРК (линк) www.lrcp.mk.
Информативните сесии во секоја од десетте дестинации ќе бидат најавени на интернет
страна на ПЛРК: www.lrcp.mk.
Прашања во врска со повикот можат да се испраќаат на piulrcp@gmail.com најдоцна до
5 април, 2017 (среда), а одговорите ќе бидат објавени на интернет страната на ПЛРК
најдоцна до 12 април, 2017 (среда).
Барањата треба да се поднесуваат на македонски и англиски јазик.
Сите изразувања на интерес, во електронска (ЦД или надворешна пренослива меморија
-УСБ) и во хартиена форма, треба да се испратат на следнава адреса:
Поштенска адреса:
Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
На надворешниот плик треба да биде назначено следново:
„Изразување на интерес – Повик за поднесување предлози бр. LRCP- 1/17
________________________ [барателите го пополнуваат типот на под-грант за
кој што поднесуваат барање]“
За дополнителни информации ве молиме обратете се до канцеларијата на
piulrcp@gmail.com, ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје или посетете ја нашата интернет
страна: www.lrcp.mk.
Квалификувани дестинации
Пот-проектите треба да се фокусираат на отклучување на потенцијалот на десетте
туристички дестинации во земјата со цел да се зголеми придонесот на туризмот во
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локалниот и регионалниот економски развој. За да се квалификува да финансирање,
потпроектот треба да покаже на кој начин е поврзан со најмалку една од десетте
дестинации вклучени во проектот:
Дестинација 1 ги опфаќа Охрид, Струга,
Преспа и нивната околина;
Дестинација 2 ги опфаќа Скопје, Куманово
и нивната околина;
Дестинација 3 ја опфаќа Пелагонија и
околината;
Дестинација 4 ја опфаќа Тиквешијата и
околината;
Дестинација 5 ја опфаќа Малешевијата и
околината;
Дестинација 6 го опфаќа Реканскиот
регион;
Дестинација 7 ги опфаќа Гевгелија и
Дојран и нивната околина;
Дестинација 8 го опфаќа Полошкиот
регион (Тетово, Попова Шапка) и
околината;
Дестинација 9 ги опфаќа Струмица и
нејзината околина;
Дестинација 10 ги опфаќа Штип,Радовиш
и нивната околина.

'Дестинацијата' не е дефинирана со административни граници, туку преку клучните
елементи кои ја сочинуваат дестинација од аспект на посетителот, согласно со
дефиницијата погоре.
ПЛРК е грант во износ од 18 милиони ЕУР, добиен преку Инструментот на ЕУ за
претпристапна помош II и придонес од Владата во износ од 3,2 милиони евра и
администриран од страна на Светската банка и ги користи соодветните насоки и
постапки на Светска банка за управување со социјалните аспекти и животната
средина, поддршка на набавките и спроведувањето.
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