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 Секој проект треба да има барем еден партнер од секоја страна на граничниот
регион;
Проекти кои не го исполнуваат оваа барање нема да се финансираат

 Сите организации, кандидати учесници по тековната покана за избор на предлог
проекти се нарекуваат “партнери”. Партнерите избираат меѓу себе кој ќе биде
Водечки партнер;

 Сите партнери се директно одговорни за исполнување на проектот и не можат да
дејствуваат како посредници;

 Водечкиот партнер служи како административна врска помеѓу проектот и
програмата и во таа функција носи одговорност за исполнување на целиот
проект.

УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ПАРТНЕРСТВО



Следните критериуми за соработка треба да бидат запазени (3):

 Заедничка подготовка – проектот треба да биде подготвен заеднички од
партнерите од двете страни на границата;

 Заедничка имплементација – активностите треба да се спроведуваат во
усогласеност меѓу партнерите и од двете страни на границата;

 Заедничко раководење – проектниот тим одговара за спроведувањето на
активностите и од двете страни на границата;

 Заедничко финансирање– постои еден заеднички буџет на проектот и тој треба да
се раздели меѓу партнерите според спроведените активности од секој партнер.

Секој проект треба да има директен прекуграничен ефект и корист за проектните
партнери / целните групи / територијата на којашто се спроведува проектот/
територијата на Програмата!

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА 
СОРАБОТКА



Следните критериуми се кумулативни и треба да бидат исполнети од страна на
кандидатите:

 Да бидат самостојно регистрирани правни лица врз основа на националното
законодавство на соодветната држава. Се допушта исклучок за
структури/подружници на локални/регионални/национални органи;

 Да се регистрирани и да имаат седиште во дозволениот прекуграничен регион на
Бугарија и Македонија. Се допушта исклучок за национланите/регионалните јавни
органи, чија сфера на компетентност установена со нормативен акт се простира до
избраната област на програмата;

 Да се организации кои не генерираат профит;

 Да бидат директно одговорни за подготовката и управувањето на проектот со
своите партнери;

ПОДОБНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ



 Секој проект треба да има најмалку по еден партнер од секоја држава на
прекуграничниот регион;

 За секој проект треба да биде определен Водечки партнер, избран од страна
на проектните партнери;

 Водечкиот партнер треба да е регистриран најмалку 12 месеци пред крајниот
рок за доставување на проекти;

 Максималниот број на партнери по проект е 5, вклучувајки го и Водечкиот
партнер;

 Една организација може да поднесе максимално 2 проекта – 1 проект како
Водечки партнер или 2 проекта како партнер;

ПОДОБНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ



Сите партнери треба да ги докажат финансиските и административните
можности за управување на проектот како што се:

Да обезбедат времено средства од сопствени / трети извори до покривање на
нивните расходи од програмата;

Да ги покријат сите недозволени трошоци и дополнителни трошоци, наведени
во Формуларот за аплицирање или констатирани како такви од органите на
програмата за време на оценката и изполнувањето на проектите;

Да бидат искусни и способни да ја демонстрираат својата можност за управување
на сопствениот дел од активностите на проектот, за кои се бара неповратна помош
(види ФА, дел 1);

КАПАЦИТЕТ НА ПАРТНЕРИТЕ



ВАЖНО!!!

 Партнерите не се обврзани да обезбедат сопствен финансиски придонес кон
буџетот за прифатливите трошоци на проектот.

 Европската Унија ке финансира 85% од прифатливите трошоци, а националните буџети
на двете држави учеснички ке ги надополнат 15% кофинансирање = 100%

 Доколку доброволно се наведе финансиски придонес за дозволените расходи од
проектот, треба исто така да можат да го обезбедат. Во оваа смисла нивниот сопствен
придонес претставува дел од вкупните прифатливи трошоци финансирани од
Водечкиот партнер и неговите партнери.

РАБОТА ВO ПАРТНEРСТВО



РАБОТА ВО ПАРТНЕРСТВО

Водечкиот партнер и неговите партнери треба:

 (а) да ја следaт вредноста на сопствениот придонес (ако е внесен) и списокот на
дозволените расходи при пополнување на буџетот на проектот (ФА - дел 3 од
постојните Насоки);

 (б) да располагаат со стабилни и доволни извори на финансирање, што гарантираат
исполнување на операцијата на нивната организација во рамките на проектот и ако
е потребно да учествуваат во нејзиното финансирање;

 Управувачкиот орган има право да бара дополнителни документирани докази и
аргументи за финансискиот капацитет на организациите;

 Сите партнери треба да достават, доколку е возможно, решение од општинскиот
совет / советот на директорите или сличен орган кој ги управува, во врска со
разработувањето на проектот и покривање на трошоците поврзани со него.



 Сите партнери во проектот треба да потпишат договор за партнерство со Водечкиот
партнер во кој се определуваат нивните права и обврски.

 Договорот за партнерство треба да биде потпишан и приложен кон формуларот за
аплицирање. Образецот на договорот за партнерство е приложен во постојните Насоки
за кандидирање (Анекс А2).

 Сите партнери треба да имаат јасни улоги во процесот на разработка и исполнување на
проектот.

ДОГОВОР ЗА ПАРТНЕРСТВО



40,93 %

ПРИОРИТЕТНИ ОСКИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

1 – ЖИВОТНА СРЕДИНА 6 811 592 (35%) 2 – ТУРИЗАМ  7 784 676  (40%)
 Специфична цел 1.1 Заштита на животната

средина и одржливо користење на заедничките
природни ресурси во прекуграничниот регион

 Специфична цел 1.2 Спречување и намалување
на последиците од природни катастрофи и
катастрофи причинети од човечкиот фактор во
прекуграничниот регион

3 – КОНКУРЕНТНА СПОСОБНОСТ 2 919 253
(15%)

 Специфична цел 3.1 Подобрување на
конкурентата способноста на бизнисите во
регионот

4 - ТЕХНИЧКА ПОМОШ 1 946 169 (10%)
(не е предмет на Повикот за поднесување на

проекти; насочена е целосно кон помагање на
управувањето со Програмата)

 Специфична цел 2.1 Подобрување на
туристичкиот потенцијал на регионот преку
иницијативи за соработка со цел по-добро
зачувување и одржливо користење на
природното и културното наследство;

 Специфична цел 2.2 Подобрување на
конкурентната способност на туристичката
понуда во прекуграничниот регион;

 Специфична цел 2.3 Промовирање на
соработката меѓу учесниците во областа на
одржливиот туризам од регионот.

Вкупниот буџет на Програмата  2014-2020 (ИПА + Нац.кофинан.) е € 19 461 687



40,93 %ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИИ:

Заеднички Секретаријат - Ќустендил
Ќустендил 2500, Р. Бугарија
ул. „Марин Дринов” бр. 7 
тел/факс:+359 78 55 11 83/85

Клон - канцеларија
Струмица 2400, Р Македонија
ул. Благој Мучето Б.Б. 
Тел: +389 34 33 03 31

web-site: www.ipa-cbc-007.eu
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com

Програмата е кофинансирана 
од ЕУ.
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