Врз основа на Програмата за финансирање на проекти за развој на
занаетчиство, угостителство и трговија на Град Скопје за 2022 година (Службен
гласник на Град Скопје број 2/22), Градот Скопје објавува
Јавен повик
за доделување на средства за финансирање на проект за развој на
занаетчиство, угостителство, трговија и туризам, манифестации од областа на
занаетчиството, угостителството и трговијата од интерес на Град Скопје за
2022 година
I
Јавниот повик се објавува за реализирање на следната манифестација:
1. “Skopje Park fair”
II
Право на учество на јавниот повик имаат сите здруженија на граѓани,
фондации, федерации, установи, трговски друштва и маркетинг агенции.
III
Во рамките на овој Јавен повик финансиски ќе биде поддржан проект кој
ќе придонесе за реализација на манифестација од глава I како и за развој во
следните области:
-

развој и промоција на занаетчиството во Градот Скопје,
развој и промоција на угостителството во Град Скопје,
развој и промоција на трговијата во Градот Скопје,
развој и промоција на туризмот во Градот Скопје,
активности за унапредување на угостителството и трговијата во Град
Скопје и
проекти што се од исклучително значење за Градот.

IV
Временска рамка и начин на распределба на средства
Средствата се обезбедени од Буџетот на Град Скопје за 2022 година во
Програмата за финансирање на проекти за развој на занаетчиство,
угостителство и трговија на Град Скопје за 2022 година, потпрограма Г1, ставка
426. Користењето на доделените средства ќе биде уредено со склучување на
Договор помеѓу Град Скопје и апликантот кој ги исполнува критериумите
согласно Јавниот повик.
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V
Основни организациски критериуми
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат
заинтересираните апликанти кои учествуваат на овој повик се:
o
o
o

Да се регистрирани во Централен регистар со седиште во Скопје;
да ги подмириле обврските кон Град Скопје (данок, комунална такса) и
да немаат забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување
договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство.

на

VI
Основни критериуми за избор на апликантите се:
Критериуми
1. Организациска структура и ресурси
1.1 Искуство на апликантот во спроведување и
реализирање на настани
1.2 Дали апликантот има потребна организациска
структура и човечки ресурси за спроведување на
проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно
ангажирани лица, итн)
1.3 Видливост на апликантот online
2. Финансирање на проектот
2.1 Детално разработен финансиски план за потребните
средства за реализација на настанот
2.2 Дали апликантот обезбедува процент на сопствено
учество во остварување на проектот
2.3 Дали предложениот финансиски план е реален
(описот на трошоци по категории позиции соодветствува
со пазарните цени)
3. Квалитет на проектот

Максимум бодови
30
10
10

10
30
10
10
10

40

3.1 Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон
10
реализација на дадените приоритети, колку е јасна и
соодветно определена
3.2 Понудени квалитетни и иновативни решенија во
10
предлог проектот
3.3 Обезбедена вклученост на други институции и
10
организации
3.4 Дали планот за спроведување на проектот е јасен и
10
остварлив
*Секоја област од посебните критериуми ќе се вреднува со 1 бод, 5 бода или 10
бодови, со следното значење: 1-не, 5-делумно и 10-да.
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VII
Проценка на квалитетот на проектите
Проценката на квалитетот на проектите на заинтересираните апликанти
кои ги исполнуваат основните организациски критериуми, ќе се врши врз
основа на критериумите наведени во глава VI. Бодувањето на најдобриот
предлог проект ќе го изврши Комисија формирана од Градоначалник на Град
Скопје.
VIII
Потребна документација која апликантот треба да ја достави кон
Пријавата
Покрај пријавата која што треба да биде пополнета (дигитално со
печатни букви на кирилично писмо), потпишана од надлежното лице и заверена
со печат на здружението, фондацијата, трговското друштво, установата или
маркетинг агенцијата апликантот задолжително треба да ги достави следниве
прилози:







Тековна состојба од Централен Регистар или Решение за регистрација
на здружение или фондација;
Потпишана изјава за подмирени обврски кон Град Скопје (данок,
комунална такса);
Потврда дека нема забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно
партнерство (Централен регистар);
Дигитално пополнет предлог проект со печатни букви на кирилично
писмо;
Дигитално пополнет финансиски план со печатни букви на кирилично
писмо.
IX
Придружна документација

Aпликантите во прилог треба да ја достават и следнава придружна
документација:
 професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани
во реализација на проектот,
 референтна листа,
 најмалку две мислења/референци од партнери или донатори за
реализација на претходни проекти
 писмена поддршка од други организации или институции за кои е
планирано да земат учество во реализацијата на проектот и
 маркетинг план на настанот.
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X
Начин на спроведување на јавниот повик
За спроведување на Јавниот повик Градоначалникот со Решене
формира Комисија. Комисијата е должна да изврши увид во
пристигнатите предлог проекти, да изврши оценка на проектите врз
основа на критериумите дефинирани согласно Јавниот повик и да
достави предлог за склучување на договор со апликантот чиј проект е
најдобро оценет до Градоначалникот.
Напомена: Пријавите со непотполна документација или кои што
ќе бидат доставени по истекот на предвидениот рок нема да се
разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.
XI
Рок и начин на доставување на пријавите
Рок за поднесување на пријавите е 5 дена од денот на објавување на
Јавниот повик.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во
затворен коверт на адреса: Град Скопје, Сектор за локален економски
развој, бул. “Илинден“ бр.82, 1000 Скопје (со назнака - Сектор за локален
економски развој – Пријава за јавен повик).
Апликантите на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите во рок
од 15 дена од денот на завршување на Јавниот повик.
Пријавата за финансиска поддршка, критериумите за избор и
финансискиот план се достапни во просториите на Град Скопје, Сектор за
локален економски развој, барака бр.6, канцеларија бр.5 секој работен ден од
9.00 до 16.00 часот.
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по
електронски пат до Сектор за локален економски развој.
Контакт тел: (02)3297-372 и e-маил адреса: Biljana.Stojmanovska@skopje.gov.mk
XII
Период на реализација на проектите
Период на целосна реализација на проектoт е до 15 декември 2022
година, додека во рок од 7 дена од денот на реализација на проектот треба да
се достави до Градот програмски извештај, завршен наративен извештај и
комплетна финансиска документација за реализација на проектот со
спецификација за вкупните трошоци и копии од комплетна финансиска
документација.

ГРАД СКОПЈЕ
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