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1. Дали може да ми дадете подетални инфомации за ко-финансирањето во однос на непаричната
контрибуција?
Одговор: Кофинансирањето во непарична форма ги опфаќа сите средства или опрема која ќе биде
употребена за извршување на активностите на предлог под-проектот. Пример: Техничка документација,
опрема на барателот на средства, плати на членовите на организацијата-барател кои учествуваат во
реализација на потпроектот. За повеќе информации ве молам прочитајте го Прирачникот за грантови кој
се наоѓа на веб страната на проектот: www.lrcp.mk.
2. Кои типови на партнерства се прифаќаат: не-профитни со профитни дали е прифатливо?
Одговор: Сите типови на партнерства се прифатливи, сепак секој апликант потребно е да бара под-грант
според категорија на под-грант и да бара сума на средства според поткомпонентата во која се
квалификува како правно лице
3. Доколку ентитетите се различни колкав е максималниот износ за кој може да аплицираат?
Одговор: Секој апликант потребно е да бара соодветен износ според категорија на под-грант т.е
профитните баратели се ограничени со висината на средства според категоријата на под-грантови за
локални микро и мали претпријатија а граѓанските организации за под-грантови за организациите од
туристичкиот сектор, образовните установи и центрите за обука (профитни и непрофитни), додека

општините, центрите на планските региони и јавните установи бараат соодветен износ според
категорија на под-грант за инфраструктура поврзана со туризмот.
4. Што се подразбира под мала опрема во пот-грантови компонента 3.2?
Одговор: Пр. Урбана опрема за екстериерно (надворешно) уредување, ИТ опрема, душеци, кревети и
останата опрема која се користи во објектите на давателите на туристички услуги.
5. Дали ко-финансирање поголемо од 10% носи повеќе бодови при селекција?
Одговор: Да. Учеството на корисникот (барател) може да е поголемо од минималното од 10% и тоа ќе
има поголема тежина при евалуацијата на предлог потпроект според критериумите за евалуација на
Техничкиот Комитет.
6. Дали започнати проекти на кои овој предлог проект би бил втора фаза за целосна реализација,
се квалификувани?
Одговор: Да, таков вид на предлог проекти се прифатливи се додека не се бараат средства за активности
кои се завршени пред потпишувањето на договорот за под-грант како и за активности за кои е добиена
помош од трета страна.
7. Колкава е максималната сума која секој ентитет може да ја побара поединечно?
Одговор: Профитните баратели се ограничени со висината на средства до 10.000 Еур според
категоријата на под-грантови за локални микро и мали претпријатија, барањата за под-грантови за
организациите од туристичкиот сектор, образовните установи и центрите за обука можат да бидат до
100.000 Еур, додека општините, центрите на планските региони и јавните установи бараат износ во
висина до 1.000.000 Еур според категорија на под-грант за инфраструктура поврзана со туризмот во
случај на поединечни апликации (барања) за под-грант.
8. Дали 3 пешачки патеки кои образуваат една целина, но имаат посебна техничка документација,
може да се вклучат како еден предлог проект?
Одговор: Да, 3 пешачки патеки може да се вклучат како еден предлог проект доколку образуваат една
целина.
9. Дали општина може да соработува со НВО и да аплицира со заеднички проект и доколку да, кој
е максималниот износ за кој може да аплицираат?
Одговор: Да, општина може да соработува со НВО и да аплицираат со заеднички проект, но секој
апликант потребно е да бара соодветен износ на грант согласно категоријата на правниот субјект што во
случајот би значело максимален износ од 1.100.000 Еур.
10. Кој може да аплицира за максималниот износ од 3 милиони евра во 3.1?
Одговор: Групи (партнерство меѓу две или повеќе баратели) на општини, регионалните развојни центри
и јавни институции поврзани со културното наследство и туристичката инфраструктура како што е
дефинирано во Законот за јавни установи (Сл. весник на РМ бр. 32/05).
11. Дали може еден апликант да поднесе повеќе проекти?

Одговор: Нема ограничување на бројот на поднесени предлог потпроекти (изразување на интерес),
сепак едно правно лице (пр. јавна установа, граѓанска органицација, микро и мала компанија) може да
добие средства само за еден потпроект по Повик за изразување на интерес. Корисниците на средства од
првиот повик можат да учествуваат како баратели на средства и на следните повици на ПЛРК.
12. Колку јавни институции можат заеднички да аплицираат за под-грант за туристичка
инфраструктура?
Одговор: најмалку две институции е потребно да аплицираат во партнерство за да имаат право да
побараат подгрант во висина од 3 милиони евра. Бројот на партнери не е ограничен.
13. Колку проценти од средствата на под-грантот за инфраструктура треба да се наменат за
градежни активности а колку проценти би можеле да бидат наменети за таканаречени меки
мерки?
Одговор: процент не е стриктно определен, меѓутоа целосниот предлог потпроект ќе биде оценуван од
Технички Комитет составен од експерти кои ќе ја оценат содржината на предлогот врз основа на
критериуми за евалуација кои се дадени во Прирачникот за Грант на ПЛРК (за секој тип на подгрант е
развиен засебен сет на критериуми за евалуација). Предвидена е и проверка на реалноста на цените на
услугите и добра предвидени за набавка во рамки на прифатливите потпроекти.
14. Со колку предлог потпроекти (изразување на интерес) можат да бидат поднесени од страна на
едно правно лице (јавна установа, граѓанска органицација, микро и мала компанија)?
Одговор: Нема ограничување на бројот на поднесени предлог потпроекти (изразување на интерес),
сепак едно правно лице (пр. јавна установа, граѓанска органицација, микро и мала компанија) може да
добие средства само за еден потпроект по Повик за изразување на интерес. Корисниците на средства од
првиот Повик можат да учествуваат како баратели на средства и на следните повици на ПЛРК.
15. Дали ќе се оценуваат со повисок број на поени доколку се аплицира во партнерство со повеќе
општини (јавни претпријатија, региони)?
Одговор: Да. Критериумите за евалуација се дадени во Прирачникот за Грант на ПЛРК поставен на веб
страната на проектот: www.lrcp.mk.
16. Врз основа на приказот во огласот некои општини од Источниот Плански регион не се
прифатливи како апликанти (баратели) како на пример Општина Кочани, Виница или општо
регионот на Осоговијата? Од друга страна во презентацијата беше кажано дека една дестинација
преставува физички простор во кој туристот останува едно деноноќие или еден час возење од
„центарот“ на дестинацијата?
Одговор: Имињата на дестинациите се разликуваат и дадени се по имиња на градови (Струмица, Дојран
итн.) или имиња на региони (Малешевија, Река итн.), сепак сите општини во Р. Македонија се
квалификуваат за изразување на интерес и се во склоп на одредена дестинација.
17. Дали нови градби се прифатливи на проект бидејќи се прифатливи инфраструктурни
проекти? Финансирањето во висина од еден милион евра за означување, туристичка
инфраструктура, култура на услуги се прилично голема сума на средства.
Одговор: Изградба на нови градби на проектот не е прифатлива, инфраструктурни објекти поврзани со
туризмот се прифатливи како на пример: пејсажно уредување и пристапни патишта, сепак изградба на
локална комунална инфраструктура не е прифатлива. Предложените активности на потпроектот мора да

придонесат за пополнување на јазовите опишани во Повикот за изразување на интерес како и да ја
збогатат туристичката понуда и атрактивност на дестинациите.
18. Дали висината на чинење на проектот е ограничена т.е. дали може контрибуцијата на
корисникот на под-грант да биде поголема од 10%?
Одговор: Висината на средствата кои се бараат од страна на барателот се ограничени на сумите
прикажани во огласот и презентацијата. Учеството на корисникот (барател) може да е поголемо од
минималното и тоа ќе има поголема тежина при евалуацијата на предлог потпроект според
критериумите за евалуација.
19. Дали е потребна техничка документација за добивање на средства (под-грант)? Дали може да
се користи можност на Yellow Fidic: Изведувачот да подготви техничка документација и да го
изведе потпроектот?
Одговор: Потребна е техничка документација со сите потребни одобрувања и дозволи. Рокот за изведба
не дава можнот (до 18 месеци за инфраструктура поврзана со туризмот) да се подготвува техничка
документација по потпишан договор на под-грант.
20. Дали како непаричен допринос може да се приложи техничка документација?
Одговор:Да. Висината на непаричното учество ќе биде определена со доказ процена од страна на
овластен проценител
21. Членовите на Управниот Комитет не се прифатливи како баратели?
Одговор: Да, членовите на Управниот Комитет не се прифатливи, осем во случај да се откажат од
членството во Управниот Комитет.
22. Дали неколку општини здружени може да бараат средства за реконструкција на регионален
патен правец (регионален пат кој поврзува неколку општини)?
Одговор: Проекти за генерална патна инфраструктура (Изградба и реконструкција на државна патна
инфраструктура) не се прифатливи. Потпроекти кои се класифицирани како Категорија А според
Оперативната Политика 4.01 на Светската Банка не се прифатливи.
23. Дали општина засебно може да бара средства за реконструкција на регионален патен правец
(регионален пат кој поврзува неколку општини)?
Одговор: Проекти за генерална патна инфраструктура (Изградба и реконструкција на државна патна
инфраструктура) не се прифатливи. Потпроекти кои се класифицирани како Категорија А според
Оперативната Политика 4.01 на Светската Банка не се прифатливи.
24. Доколку еден барател поднесе повеќе предлог потпроекти кои се прифатливи и подоцна
оценети како најдобро рангирани, дали сите проекти би биле финансирани?
Одговор: Иако еден барател може да поднесе повеќе барања за средства за потпроекти единствено еден
потпроект ќе биде финансиран по повик т.е предлог потпроектот кој има најмногу поени по
евалуацијата од страна на Техничкиот Комитет.
25. Што ако меѓу три парнери, два се од делот на граѓански организации а третиот партнер е
приватна компанија?

Одговор: Секој апликант потребно е да бара соодветен износ според категорија на под-грант т.е
профитните баратели се ограничени со висината на средства според категоријата на под-грантови за
локални микро и мали претпријатија а граѓанските организации за под-грантови за организациите од
туристичкиот сектор, образовните установи и центрите за обука.
26. Профитните центри за обука се прифатливи за барање за под-грант и со која висина на
средства треба да учествува?
Одговор: Профитните центри за обука се прифатливи за барање за под-грант со процент на
кофинансирање од над 50%.
27. Дали општината (јавното претпријатие) може да аплицира за набавка на опрема за собирање
на отпад (камион и канти за отпадоци)?
Одговор: Да, набавка на ваков тип на опрема е прифатлива, се додека се покаже дека со опремата ќе
биде управувано на одржлив начин. Прикажувањето на самоодржливоста на предлог потпроектите ќе
има влијание при евалуацијата на потпроектите.
28. Дали санација на постоечки пристапен земјен пат до туристичка атракција е прифатлив како
предлог пот-проект и дали времени објекти во врска со туризам се прифатливи?
Одговор: Се додека е во поддршка на туристичката атракција во дестинацијата и постои уредна
документација за постоечки пристапен пат, барањето е прифатливо. Поставување на информациски
(туристички) киосци т.е времени објекти исто така се прифатливи како барања.
29. Реконструкција и реставрација на културни споменици е прифатлива активност за
потпроект, но дали и археолошки ископувања би можеле да бидат финансирани од страна на
ПЛРК?
Одговор: Иако археолошки ископувања би можеле да допринесат за развој на туристичките дестинации,
сепак ПЛРК не поддржува таков тип на активности. Барателите треба да покажат дека со својот
потпроект директно ќе ги адресираат идентификуваните јазови во дестинациите, опишани во Плановите
за развој на туризмот.
30. Дали адаптација на постоечки објект може да се искористи како попатна инфраструктура за
посетители? и дали ако истиот објект е управуван (користен) од граѓанска организација,
адаптацијата е прифатлива како потпроект, на кој се настапува во партнерство меѓу општина и
граѓанска организација?
Одговор: Да, таква активност е прифатлива воопшто, и како партнерство се додека партнерите ги
почитуваат правилата за кофинансирање по типови на организации соодветно.
31. Како се доставуваат обрасците за Изразување на интерес?
Одговор: Лично на адреса на ПЛРК и по пошта во печатена и електронска форма (УСБ или ЦД) на
македонски и англиски јазик.
32. Во врска со кофинансирањето дали висината на грант ја вклучува и контрибуцијата и се
одредува од целата сума на грантот?.
Одговор: Да, процентот на контрибуција се одредува во висина од бараната сума на подгрант.

33. Дали НВО може да аплицира за делумно реновирање на објект, односно за инфраструктурни
активности?
Одговор: Граѓанските организации можат да предвидат одредени мали градежни активности од типот на
реновирање и адаптација на постоечки објекти кои се во нивна сопственост или се користат од нив за
активности поврзани со туризмот, меѓутоа неможат да бараат средства од компонента 3.1.
Прифатливите корисници по тип на под-грант детално се објаснети во Прирачникот за Грантови.
34. Дали има ограничување при подготовката на потпроектот колкав процент може да се
предвиди за набавка на опрема?
Одговор: Не постои стриктна поделба на средства по намена, сепак барателот мора да потврди дека
бараната опрема е во функција на исполнување на јазовите идентификувани во Плановите за развој на
дестинации и допринесуваат за зајакнување на атрактивноста на дестинацијата.
35. Што подразбирате под непарични средства за една јавна установа, односно што таа може да
приложи?
Одговор: Кофинансирањето во непарична форма ги опфаќа сите средства или опрема која ќе биде
употребена за извршување на активностите на предлог под-проектот. Пример: Техничка документација,
опрема на барателот на средства, плати на членовите на организацијата барател кои имаат учество во
реализација на потпроектот.
36. Дали ЕСП има развиено стратегија за подобрување на недостакот кој се однесува на патна
сигнализација со оглед дека единствена државна институција која може законски нешто да
превземе е Државната агенција за патишта со дозвола од Министерството за транспорт и врски?
Одговор: ЕСП е информирана за законските одговорности за поставување на патни знаци и
сигнализација (Јавно Претпријатие за Државни Патишта), но смета дека има простор за означување на
туристичките атракции и локалитети на локално ниво т.е. ниво на дестинациите како и во самите урбани
центри (градови и населени места).
37. Дали би се поддржувала градба доколку не е новоградба?
Одговор:Да, се подржуваат различни типови на реконструкција и адаптација на постоечки објекти како
и реставрација на објекти прoгласени за културно наследство.
38. Дали доколку немаат целосна техничка документација и градежни дозволи можат да
аплицираат, па во тек на имплементација да ги извадат потребните документи?
Одговор: Да, може да бидат подржани изразувања на интерес за предлог потпроекти кои во моментот на
поднесување немаат целосна техничка документација, но техничката документација заедно со сите
неопходни дозволи мора да биде комплетирана во рокот даден за развивање на целосниот предлог
потпроект (фаза 2 од повикот за доделување на под-грантови).
39. Дали би можело да се аплицира за проект кој ќе вклучува реплицирање на работилница за
стар занает?
Одговор: Да, може да бидат подржани изразувања на интерес за ваков вид на предлог потпроекти, но во
постоечки објекти и на локација која веќе била користена за таква намена.

40. Дали е дозволено изградба на пат?
Одговор: Нови градби (Проекти за генерална патна инфраструктура) не се подржани од страна на ПЛРК,
изградба на локална инфрастуктура исто така не се поддржува. Надградба и реконструкција на
постоечки пристапни патишта до туристички атракции се подржани.
41. Дали пристапен пат до винарска визба може да се финансира?
Одговор: Надградба и реконструкција на постоечки пристапни патишта до туристички атракции се
подржани.

