
 

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ 

од информативен состанок за Повикот за изразување интерес за користење поддршка од 

Проектот за развој на пазарот во секторот домување, одржан на 5 април 2019 година 

 

 

П1: Дали е ограничен проектот за територија на Македонија? Дали може да се нудат производи 

и услуги надвор од Македонија? 

- Подносителот на пријавата задолжително треба да биде правен субјект регистриран во 

Македонија, меѓутоа не постои ограничување во поглед на пласманот на 

производите/услугите и на други пазари. 

 

П2: При изработка на финансиската конструкција за инцијативата, дали има трошоци кои се 

сметаат за неприфатливи, односно за кои активности на фирмата се смета дека не може да се 

префрлат на проектот? 

- Прифатливи трошоци се оние кои се однесуваат на развивањето и имплементацијата на 

одредена иницијатива со која правниот субјект учествува во Проектот за развој на пазарот 

во секторот домување. 

 

П3: Дали се поддржува проект кој веќе е започнат со сопствени средства, доколку проектот 

постои неколку години и се развива, создаден е прототип, но недостасуваат финансиски 

средства за истиот успешно да се заврши? 

- Да, доколку подносителот на пријавата ги исполнува останатите услови за учество во 

Проектот за развој на пазарот во секторот домување, дефинирани во повикот за 

изразување интерес. 

 

П4: Дали може да се аплицира само за техничка поддршка и донација за веќе постоечки 

производ или услуга, конкретно обука на службеници и развивање на софтверско решение? 

- Да, доколку техничката поддршка и донацијата се наменат за модификација на постојниот 

производ/услуга, со што истиот ќе стане достапен на нови географски подрачја и/или за 

сегменти на клиенти со ниски приходи.  

 



П5: Во однос на некомерцијалниот заем потребни се подетални информации – на кој период се 

отплатува, која е временската рамка? 

- Условите на некомерцијалниот заем се определуваат подоцна во текот постапката, во 

зависност од конкретната иницијатива, односно износот на инвестицијата, како и од 

проценетата кредитна способност на подносителот на пријавата. 

 

П6: Кои фирми/ проекти добија поддршка минатата година? 

- Минатата година беа склучени договори со два правни субјекти за нивна поддршка во 

спроведување на проект за развој на пазарот во секторот домување: 

• Фирма управител на станбени згради - за развој на софтверски пакет за паметни 

згради; 

• Финансиска институција – за развој на кредитен производ за подобрување на 

енергетска ефикасност во рурални средини. 

 

П7: Дали се ограничени фирмите на една пријава и еден проект? 

- Да, со оглед дека паралелното развивање на повеќе од една иницијатива значително ќе го 

продолжи потребното време за нивно воведување на пазарот. Доколку заинтересираниот 

подносител има повеќе иницијативи, може да аплицира на некој од наредните повици за 

изразување интерес за учество во Проектот за развој на пазарот во секторот домување. 


