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1. Дали е можно при апликацирање да се користи техничка документација која не е изработена
или набавена од страна на барателот-апликантот?
Одговор: Да, дозволено е да се користи техничка документација која не е изработена или набавена од
страна на барателот-апликантот.
2. Дали е можно да се аплицира со предлог под-проект во компонентата за инфраструктура во кој
ќе бидат опфатени повеќе туристички дестинации, а не само една?
Одговор: Да, таквите апликации се квалификувани за овој повик.
3. Дали сопствeностa на објектот или самата локација мора да е на барателот на под-грант, или
може да се достави доказ дека земјата или објектот е даден на користење од страна на Владата?
Одговор: Да, дозволено е да се достави Изразување на интерес за доделување на под-грант за објект
или земјиште за кое барателот има доказ (решение) за право на користење (употреба).

4. Дали во првата фаза (изразување на интерес) треба да се достават техничка документација,
решенија, дозволи?
Одговор: Пожелно е да се наведе и/или да се достави документацијата со која апликантот располага, но
тоа не е елиминаторен услов во фазата на изразување на интерес. Во втората фаза – поднесување на
целосен предлог под-проект потребно е да се достави комплетната документација потребна за
спроведување на предвидените активности во рамки на потпроектот.
5. Дали е дозволено предвидениот буџет во првата фаза (изразување на интерес) да претрпи
одредена корекција во втората фаза?
Одговор: Да, дозволена е корекција на буџетот, во оваа фаза потребно е да се наведе индикативна
вредност на предлог потпроектот, која во втората фаза ќе биде детално образложена.
6. Дали предлозите потпроекти можат да предвидуваат повеќе активности кои би опфаќале на
пример пакет со инфраструктурни активности, потоа пакет на активности за маркетинг и
промоција итн. т.е. дали типови на активности можат да се комбинираат во еден предлог
потпроект?
Одговор: Да, дозволено е да се предложат различни типови на активности во рамки на еден предлог
потпроект.
7. Дали проектот дозволува барателот/ апликантот да има понатамошна финансиска корист
(приход) од активностите предвидени во рамки на предлог под-проектот?
Одговор: Да, дозволено е и на тој начин барателот би можел да покаже дека под-проектот е самоодржлив.
8. Во образецот за Изразување на интерес во точка 5. Предложени активности и резултати, во
самата табела се наведени само предложените активности, дали резултатите треба да се наведат
во општите и конретни цели во текстуалниот дел?
Одговор: Да, резултатите треба да се наведат во текстуалниот дел на точката општи и конретни цели на
потпроектот.
9. Дали доколку има слични предлог потпроекти од страна на јавна институција (општина) и
граѓанска организација, може да се аплицира засебно или е потребно двата апликанти да настапат
во партнерство?
Одговор: Ние како Единица за Спроведување на Проект не би можеле да сугерираме во врска со
поединечна апликација или апликација во партнерство, сепак доколку предлог проектите се однесуваат
на иста дестинација и исти активности постои ризик некој од предлог проектите да не биде поддржан.
Во однос кој од двата типа на правни субјекти би бил префериран за подршка во случај на предложени
исти активности, Техничкиот Комитет при ПЛРК во втората фаза (поднесување на целосни предлог
потпроекти) ќе оценува предлог-потпроектите според јавно објавените Критериуми за евалуација.
10. Дали доколку капацитетот за кој се бара подгрант е даден под концесија, дали постои
критериум за прифатливост во однос на минимум години на договорот на концесија?
Одговор: Потребно е предлог потпроектите да бидат одржливи, во Прирачникот за грант се детално
прикажани критериумите за евалуација за секој тип на под-грант засебно. Минимум години на
договорот за концесија не е критериум за прифатливост на предлог под-проектот.

11. Дали е дозволено да се биде партнер во повеќе апликации, доколку се аплицира во
партнерство, дали може да се направи измена на апликацијата, и на предложениот профил на
координаторот?
Одговор: Може да се биде партнер во повеќе апликации, но во овој повик би се финансирал еден
правен субјект, не може да се добие финансирање на еден правен субјект за повеќе пот-проекти. Во
втората фаза може да се направат мали модификации на апликацијата, но предложената пот-проектна
активност треба да биде иста. Предложениот координатор може да се смени во втората фаза каде
внимателно треба да се одбере координаторот бидејќи ќе биде предмет на оцена.
12. Дали би се дозволиле активности поврзани со третман на отпадни води?
Одговор: Не се прифатливи инфраструктурни под-проекти како изградби на водоводи и канализации,
туку тие треба да се директно поврзани со развој на туризмот во насока на дадените примери, со
исклучок на нова градба. Набавка на опрема е дозволено, на пример за претоварни станици.
13. Дали може да аплицираме за иста активност за која сме аплицирале преку друг донатор?
Одговор: Финансирање на исти активностиод два донатора нема да биде дозволено. Може да се
аплицира па да се одлучи кого би прифатиле доколку ви биде одобрен под-грант од двата донатора во
тој случај.
14. Дали е дозволена набавка на медицинска и интервентна опрема за превенција и безбедност во
специјален ловен објект? Дали е возможно да аплицираат физички лица од рурални средини како
даватели на туристички услуги и добра?
Одговор: Набавка на опрема е дозволена доколку е неопходна за успешна реализација на потпроектот,
и да одговара на потполнување на еден од шесте јазвови од развојните планови. Физички лица не се
опфатени со ПЛРКТ. Ревитализација на стари куќи, села, стари локалитети се подржуваат доколку се
аплицира со постоечко здружение, микро или мала компанија или јавна институција.
15. Дали може да се финансира студија на проект за инфраструктурна активност?
Одговор: Изработка на студии за инфраструктурни активности нема да се подржуваат.
16.
1) Прашање во однос на неквалификувани трошоци (страна 24 од прирачникот за грант) и
тоа дека не можат да се вршат плаќања во јавни институции?
2) Како би се реализирале оперативните трошоци кои ќе се појават во текот на имплементацијата
на под-проектот? (како телекомуникациски трошоци, транспорт и слично)
3) Дали би се поддржила изградбата на видиковци, и дали истите спаѓаат во категорија на нова
градба ?
4) Кои од овие назначени субјекти ќе врши категоризација на под-проектот / на пример дали тој
припаѓа на категорија А, Б Ц?
5) Во однос на техничката документција дали ќе важат истите правила кои досега беа
применувани од Светската Банка – 6 месеци од извршена ревизија итн.?

Одговор:1) Плаќање на вработени во јавни институции нема да биде дозолено. Но, доколку вработен од
јавна институција треба да биде вклучен во имплементација на потпроектот, истиот трошок може дасе
представи како непаричен придонес од страна на апликантот.
2) Оперативни трошоци ќе се разгледуваат во текот на Фазата 2. Специјалистот за Финансии на ПЛРКТ
ќе обајсни како ќе бидат реализирани тие видови на трошоци, и кои од нив може да бидат земени во
предвид.
3) Изградбата на видиковец, патеки - во смисла на обновување на патеки би било прифатливо т.е
инфаструктура поврзана со туризмот.
4) Подготвен е Извештај за скрининг на животна средина од страна на Специјалистот за животна
средина , кој понатака оди до тимот за супервизија на скринингот, па се доставува на одобрување до
Светската Банка па до Кабинетот на Вице Премиерот одговорен за економски прашања.
5) Да, важат истите правила за техничката документација.
17. Пет милиони ви е вкупниот буџет. Ги видовме вашите минуми и максимуми. Дали постои
сооднос како обезбедена сума за помалите проекти? Зошто нема поделба на целокуопниот буџет по
3.1 и 3.2?
Одговор: Бидејќи ова е прв повик на ПЛРК , не сакавме да се лимитираме и ограничуваме заради тоа
што сеуште не се знае со какви се потпроекти ќе се јават апликантите. Затоа е дадена индикативна сума
од 5 милиони Евра, но секако дека ќе има рамномерен сооднос помеѓу потпроектите. Вториот повик е
планиран да излезе во Октомври месец.
18. Дали во рамките на дестинациите се дозволени партнерства од различни дестинации ? Дали во
рамките на партнерството може да се вклучи партнер од друга држава заради трансфер на знаење
итн.. Што ако службениците од јавна администрација учествуваат во други проекти и дали можат
да бидат ангажирани како консултанти и да се платат хонорари за таквите услуги ?
Одговор: Потпроекти од различни дестинации ќе се поддржат, а во однос на поврзување со странски
тур оператори може да се вклучат како поддршка во текот на имплементирањето на потпроектот. За
партнери поддржуваме домашни компании. Во однос на третото прашање технички е невозможно.
19. Дали Министертсво за Култура може да аплицира на овој повик?
Одговор: Министерството заради членството во управниот комитет не, но сите други поврзани
институции се подобни апликанти.
20. Прашање околку доградбите и надградбите. Каква би била проценката за доградба/ надградба
ако се работи за музеј?
Одговор: Доколку се работи за надградба тоа би било прифатено.
21. Дали има можност за соработка со надворешни конслутанти за изработка на апликациите?
Одговор: Да, но трошокот за подготовка на целиот проект ќе си го сноси самиот апликант, истиот нема
да се признае како трошок од страна на проектот.
22. Дали може Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот да се јави како партнер во
проектот?
Одговор: Агенцијата е членка на Управниот комитет на Проектот и не е подобна да аплицира.

23. Дали е дозволено владина агенција во партнерство со општина?
Одговор: Да, доколку владината агенција не е членка на Управниот комитет на Проектот.
24. Дали во однос на изведба на мал инфраструктурен зафат, како непрофитна организација може
да се аплицира под компонентата 1, дали смееме да излеземе во партнерство ? И доколку се
работи за поширок регион што опфаќа две дестинации, како на пример изведба на планинарска
патека ?
Одговор: Може да аплицирате за изведба на мали инфраструктурни зафати под компонентата за
асоцијации и здруженија, или друг партнер како на пример јавно претпријатие, секој апилицира во
износот на својата категорија. Тоа што треба да се направи е да се побара дозвола од институциите кои
се надлежни за таа локација, како на пример македонски шуми, национален парк итн.
25. Дали ќе може да појасните околу можноста за апликации за под- проекти, улогата на партнер,
или носител? И Ако добиеме ние како организација носител не смееме да се јавиме во следниот
како партнер? И прашање за Љубомир во однос на меѓународни води, дали реката Црн Дрим е
предвидено дека и таа спаѓа во меѓународни води?
Одговор: Целта е финансирање на што поголем број на под-проекти, на еден апликант може да му биде
доделен еден подгрант без разлика дали е партнер или водечки апликант во случај на партнерство,
барем во овој повик, но исто така може да се јавите во вториот повик. Во тој случај ако сте носител и
добитник на еден од под- проектите, не може да бидете партнер на друг под- проект. Да, Црн Дрим
спаѓа во меѓународни води, и изградба на нова инфраструктура не е дозволена, но активности како
едрење, кајкарење итн.се дозволени.
26. Дали во овој дел од вашиот проект може да се излезе само со идеи? И дали во втората фаза е
потребно да се доставува на пример оддобрение за градба?
Одговор: Рокот во втората фаза за достава на целосните предлог- проекти со целосна техничка
документација е 75 дена, што значи дека се мисли на инфраструктурни проекти со спремна тех
документација, со тоа што ние повторно ќе имаме повик Септември / Октомври 2017. Во втората фаза
да, задолжително е одобрение за градба.
27. Дали е дозволено, инстутиција да не биде носител, туку да биде партнер во два различни
повика ? Работиме со невладини организации кои се конципирани за влез во Европската Унија,
каде што и општините се вклучени за основачи и членови, и дали ќе се сметаат за непрофитни,
или ќе се сметаат како општински организации ?
Одговор: Да , можете да поднесете повеќе Изразувања на интерес, но на еден апликант може да му биде
доделен еден подгрант без разлика дали е партнер или водечки апликант во случај на партнерство. Во
тој случај спаѓате во вториот тип на под-грант – здруженија.
28. Еден од нашите партнери е тренинг центар, како профитна институција, а нашата невладина
непрофитна организација, и ако се појави апликација каде се појавуват вакви два партнера која
клаузула за ко-финансирање се вклучува ? таа со 50 % кеш контрибуција или таа со 10 % ?
Одговор: Еден од партнерите мора да обезбеди 50 % финансирање. Вие како непрофитна 10 %
финансирање. Секој аплицира и учествува согласно категоријата каде припаѓа.

29. Што точно треба да се приложи како документ кога финансирањето е 50 % ?
Одговор: Ќе се организираат работилници и за тоа. Тоа се однесува на сите средства за успешно
имплементирање на проектот, за кои некој треба да плати.
30. Кога конкурира општина или јавна установа рековте дека вашата Единица ги спроведува
јавните набавки. Дали се однесува само на материјалните набавки или и најмувањето на
консултанти.
Одговор: Целата набавка оди од нашата на Единицата за спроведување на проектот, но секој од
апликантите е должен да назначи координатор што ќе учествува во текот на целиот процес, а согласно
условите на Светска Банка постапката за набавки ја изведува ЕСП.
31. Ако општината има ангажирано учесник кој што не е вработен во општината дали може да се
вклучи како дел од проектниот тим ?
Одговор: Доколку тоа лице е неопходно за имплементација на под-проектот тоа би било легитимен
трошок, т.е учество / или непарична контрибуција.
32. Појаснување во однос на лицето кое ќе биде назначено како координатор?
Одговор: Доколку тоа лице ви е достапно, во рамките на институцијата која доаѓате, во Фазата 1 може
да се прифати како предлог, но во Фазата 2 , ќе треба внимателно да се одбере тоа лице бидејќи тоа е
лице ќе биде подложно на оцена, критериумите за негова оцена ги има во прирачникот за грантови.
33. Дали инфраструктурните проекти може да се комбинираат со меки мерки?
Одговор: Да, дозволено е да се предвидат различен тип на активности во рамки на еден предлог подпроект.
34. Дали може партнерите да достават проекти кои се однесуваат на различни активности?
Одговор: Доколку се работи за компатибилни активности кои претставуваат целина да, доколку
проектите не претставуваат целина пожелно е партнерите да конкурираат индивидуално.
35. Дали може техничка експертиза да биде дел од непаричното учество во кофинансирањето?
Одговор: Да, непаричното учество ги покрива трошоците за подготовка на техничка документација.
36. Дали проектот подржува изградба на нов скилифт?
Одговор: Не, нови градби не се подржани во рамки на овој проект.
37. Дали проектот поддржува реновирање и реконструкција на пешачки патеки?
Одговор: Да, проектот подржува ваков тип на инфраструктурни активности.
38. Може ли во вакуум периодот од 18 април до 24 јули, да си ја донесеме Одлуката на Совет на
Општина? Дали датата на донесување на Одлуката би правело проблем?
Одговор: Да, дозволено е. Датумот на донесување на Одлука од страна на Советот на Општината не е
проблем.

39. Доколку техничката документација ја надмине вредноста од 1 милион евра, мора ли да имаме
партнер? Пример ако рекострукција на ски лифт е 3 милиони, дали мора да имаме партнер?
Одговор: Секој трошок на надвор од одобрениот грант, го финансирате сами. Не мора да одите со
партнерство.
40. Дали може скии лифт кај Калин Камен? Дали може пешачка патека од градско подрачје до
манастирот?
Одговор: Пешачка патека е прифатлив предлог проект, без сечење на дрва и на постоечка траса;
изградба на ски лифт не е, бидејќи тоа е нова градба и најверојатно категорија А на проект.
41. Дали треба превод на Тековна состојба и Договор за партнерство?
Одговор: Превод не e задолжителен.
42. Елаборатите за Животна Средина, дали треба да се доставуваат? Дали треба превод на
добиените согласности?
Одговор: Во оваа фаза не се доставуваат и не се бара превод на согласности во овој момент, доколку во
меѓувреме Светска Банка не побара поинаку.
43. Дали проектот подржува изградба на велосипедска патека во речно корито?
Одговор: Проектот не подржува изградба на велосипедска патека во речно корито, а велосипедски
патеки генерално да.
44. Дали при партнерство на Општина со друга јавна институција може да се бара 3 мил ЕУР и без
разлика дали се фирми мајка - ќерка?
Одговор: Да, доколку се две јавни установи.
45. Дали ќе се финансираат конзерваторски работи?
Одговор: Да, би било прифатливо, особено се подржани ваков тип на активности, но да бидат
изводливи во дадениот рок за реализација.

