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РЕЧНИК 
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1. РЕЗИМЕ НА ИНФОРМАЦИИ 

Идентификатор на повик: CEnTOUR_FSTP 

Наслов на повик: CEnTOUR Повик за избор за поддршка на  трети страни 

Датум на објавување: вторник, 27 јули 2021 година 

Краен рок за доставување: Среда 29 септември 2021 година, 17.00 часот часот  (локално време 

на секоја земја). 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ И ОПИС НА ШЕМАТА ЗА ПОДДРШКА 

Циркуларната економија е економски систем кој го заменува концептот „крај на животен 

век“ со намалување, алтернативно повторна употреба, рециклирање и враќање на 

материјалите во производството/дистрибуцијата и потрошувачката. Таа оперира на микро 

ниво (производи, компании, потрошувачи), мезо ниво (еко-индустриски паркови) и макро 

ниво (град, регион, нација и пошироко), со цел да се постигне одржлив развој, со што 

истовремено се создава квалитет на животната средина, економски просперитет и социјална 

правичност, во корист на сегашните и идните генерации (Kirchherr et al, 2017). 

Применето на туристичкиот сектор, Циркуларната економија (ЦЕ) може да доведе до 

драстични промени и ветувачки иновации во постојните деловни активности, а во исто време 

да пружи потенцијал за туристичките оператори да постигнат поголема одржливост и 

профитабилност, како и иновативни маркетинг можности. Затоа е важно да се започне со 

подигање на свеста кај компаниите и да се придружуваат да развијат и имплементираат 

практични циркуларни решенија. 

Проектот CEnTOUR (Циркуларна економија во туризмот) има за цел да ја поддржи 

имплементацијата на градењето на капацитетите, исто така, преку шема за поддршка на МСП 

во туристичкиот сектор во 5 европски земји (Италија, Шпанија, Северна Македонија, 

Молдавија, Грција) што ќе ги наведе компаниите да достигнат различни нивоа на иновации во 

циркуларната економија. 

Оваа рута исто така ќе биде поврзана со идејата за „пристап на место“, неопходна во 

туристичката индустрија, што ќе им помогне на МСП да развиваат вештини за маркетинг и 

промоција, користејќи го факторот на одржливост. Регионите што се избрани имаат вистински 

туристички можности (исто така како и добро дефинирани дестинации) и потенцијал за 

подобрување/развој. 

МСП, особено од туристичкиот сектор, полека се приближуваат до предизвиците за 

преминување од линеарен во циркуларен економски модел и, со оглед на нивната просечна 
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големина, вообичаено немаат ресурси и вештини за да се соочат со тоа со соодветни алатки и 

методологии. 

Шемата CEnTOUR има намера да ги поддржи МСП во развојот и спроведувањето на 

циркуларни бизниси (во смисла на трансфер на знаење, вештини, иновации, сертификати) и 

да ги реализира во рамките на интегрираниот систем за локален развој. 

 

68 туристички МСП (трети страни) ќе бидат избрани во 5-те земји учеснички и тоа: 

18 МСП во Италија, 

14 МСП во Шпанија, 

12 МСП во Молдавија, 

12 МСП во Северна Македонија, 

12 МСП во Грција. 

 

Поддржаните МСП ќе бидат вклучени во: 

− Програма за градење на капацитети преку специфичен курс за обука составена од 

онлајн сесии и сесии лице в лице за секој учесник; 

− Транснационална програма за трансфер на знаење помеѓу компаниите кои 

заостануваат во однос на ЦЕ и компаниите кои веќе имаат развиено понапреден пристап кон 

ЦЕ преку иницијативи peer to peer, студиски посети и меѓународни саеми; 

− Забрзана програма насочена кон развој на специфична стратегија за иновации за 

спроведување на циркуларни решенија (вклучително и шема за сертификација - ECOLABEL / 

EMAS - за избор на учеснички МСП). 

 

Шемата за поддршка ќе ги поттикне МСП да ги интегрираат принципите на циркуларна 

економија во нивното работење, истовремено фокусирајќи се на следниве 5 теми: 

1. Обнова и повторна употреба на отпад од храна; 

2. Бесплатни пластични решенија и преиспитување на пакувањето; 

3. Соработувачката потрошувачка како комунален начин да се најдат алтернативни и 

ефикасни деловни модели и истовремено да се зголеми пристапот на туризмот предводен 

од заедницата. 

4. Подобрување на конкурентноста на традиционалните зрели туризам пазари и 

подобрување на атрактивноста на дестинациите; 

5. Подобрување на видливоста на земјите/регионите преку новите пазари како високо ЦЕ 

ориентирани и иновативни. 

 

3. ПРИДОБИВКИ ЗА МСП УЧЕСНИЦИТЕ 
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The CEnTOUR project will develop innovative training courses, peer learning and knowledge transfer 

for SMEs and start-ups in the tourism sector. Selected companies will be able to learn the potential 

of implementing the Circular Economy in their activity (business benefits, business chains 

procurement, governance, business models, design, technologies, financing indicators, ...). 

Избраните МСП ќе бидат вклучени во интерактивни и искуствени настани како што се студиски 

посети, посети на саеми и peer to peer активности и ќе имаат поддршка од фасилитаторите на 

ЦЕ со специфична позадина на обука за секоја реферирана земја/регион. 

Зајакнување на капацитетите на МСП во циркуларната економија, исто така, ќе се случи преку 

трансфер на знаење помеѓу компании со најдобри искуства во однос на одржливоста: 

 

− средба со водечки иноватори, даватели на услуги, експерти; 

− подобрување на синџирот на снабдување и меѓусекторска соработка; 

− влегување во меѓународни мрежи; 

− максимизирање на ресурсите, намалување на трошоците поврзани со ефикасноста на 

ресурсите; 

− вклучување во активности за промовирање и дисеминација и на регионално, на 

национално и на ниво на ЕУ. 

       

4. ЛИСТА НА ПОДОБНИ АКТИВНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ВИДОВИ ТРОШОЦИ 

Подобните активности се однесуваат на следниве категории трошоци: 

− Одржливи и зелени инвестиции 

− Трошоци за патување, регистрација и сместување 

и ќе вклучува: 

1) Во однос на одржливи и зелени инвестиции, поддржаните МСП ќе учествуваат, во текот 

на траењето на Шемата за поддршка, на следниве активности: 

● ● персонализирана проценка на потребите за секој МСП учесник спроведена од 

експерти на проектот што ќе доведе до персонализирана стратегија за иновации за секоја 

МСП; 

стратегија за развој и забрзување, ко-дизајниран од проектот и во согласност со МСП. Две од 

петте земји исто така ќе бидат област за тестирање за стратешка маркетинг стратегија, 
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заснована на развиените стратегии; имплементација на иновации преку фаза на тестирање, 

како што е наведено во стратегијата за иновации што ќе бидат ко-развиени од проектот и МСП. 

Имплементацијата може да вклучува: студија за изводливост за усогласеност со сертификација 

(ECOLABEL, EMAS, ..) или изводливост и имплементација на шема за сертификација, 

дефиниција и договори за синџирот на снабдување, прилагодување на процесите и 

производите, други активности што треба да се дефинираат како резултат на градење на 

капацитети и период на забрзување. 

Подобни трошоци поврзани со горенаведените активности се:  

● адаптации за усогласеност/документација/собирање на податоци итн. во поглед на 

шемите за сертификација; трошоци за сертификација/стандардизација во зависност од 

изводливоста (исклучена стока за консумирање); 

активности поврзани со синџирот на снабдување и прилагодување на процесите и 

производите (пр. подобрување на користењето на алтернативни извори за енергетска 

одржливост и договори за енергија, заштеда на вода и повторна употреба на отпадни води за 

циркуларно управување со јамка за вода; шеми за транспорт, информации/материјали за 

маркетинг, снабдување за материјали за специјализирани услуги за гостите. Инвестициите во 

физичка инфраструктура не прифатливи) и трошоците за советодавни услуги и подобрување 

на вештините (на пример: во мапирање на специфични потреби поврзани со одржливост што 

треба да ги решава секоја МСП поединечно; во мерење на влијанието врз животната средина 

и социјалното работење на МСП , во управувањето со операциите на повеќе еколошки начин 

итн.). 

Во рамките на оваа категорија трошоци што може да се сметаат за прифатливи се оние што се 

поврзани, на пример, со: стекнување на податоци/анализа, материјал и услуги поврзани со 

тестови/прототипови, набавка на алатки/инструменти за управување со синџири на 

снабдување, трошоци за дизајн и печатење/дигитализација на одржливи комуникациски 

материјали за одржливост и дигитални уреди/апликација за одржлив маркетинг (на пр. 

информативни картички и етикети што треба да се ставаат во просториите и во лобиите за да 

ги информираат клиентите за услугите на јавниот превоз или да предложат одржливо 

однесување - политика за промена на крпи, намалување на загубата на храна, итн.), 

2) Во врска со трошоците за патување, регистрација и сместување, подобните 

активности се поврзани со Програмите за Градење на Капацитети и Трансфер на Знаење и 

вклучуваат: 
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− 22 часа обука преку Интернет со сопствено темпо (не се предвидени патни трошоци, 

регистрација и сместување); 

− 4 ½ дневни сесии за лице во лице обука во земјата на активноста и меѓусебна 

индивидуална работа (предвидени патни трошоци и дневни надоместоци); 

− учество на студиска посета + саем на ниво на ЕУ - само за ограничен број МСП - 

индикативно 5 МСП, по една за секоја земја (предвидени патни трошоци и сместување); 

− 1 ½ дневна локална работилница лице во лице, во земјата на активноста, за 

поттикнување на идеи и иновативни решенија за да се стане поциркуларен (предвидени патни 

трошоци и дневни надоместоци); 

− 3 онлајн-вебинари поврзани со темите на тематските области кои се во фокусот и 4 

онлајн конференции со меѓународни инспиративни/водечки засегнати страни (не се 

предвидени патни трошоци, регистрација и сместување); 

− активно учество во онлајн Заедницата на Практики (не се предвидени патни трошоци, 

регистрација и сместување). 

Подобни трошоци поврзани со горенаведените активности се: 

− патни трошоци (лет, воз, автобус, автомобил,…) кои овозможуваат активно учество на 

еден избран член на персоналот на МСП во активности за поддршка лице во лице 

организирани од конзорциумот на проектот; 

− трошоци за дневни надоместоци што овозможуваат активно учество на МСП во 

туризмот во активности за поддршка  лице во лице, организирани од конзорциумот на 

проектот; 

− трошоци за регистрација и сместување што овозможуваат активно учество во настан 

организиран однадвор од конзорциумот (1 студиска посета + саем) за избрани МСП. 

Максималните трошоци за патување, регистрација и сместување се 40% од максималниот 

износ на грант доколку компанијата учествува во студиската посета + саем, инаку 20% од 

вкупниот износ.  

Учесниците на студиската посета ќе бидат избрани меѓу компаниите кои немаат за цел да 

добијат сертификација ECOLABEL или EMAS и чиј референт поседува течно знаење на 

англискиот јазик, по рангирањето што е постигнато во сегашниот избор. Ако надворешните 

услови ќе бидат ограничени да организираат само онлајн настани (студиски посети, саеми,…), 

ресурсите што не можат да се потрошат за патувања, регистрација и сместување треба да се 

пренасочат на одржливи и зелени инвестиции. 
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Меѓу 68-те компании корисници од трети страни, проектот има за цел да земе најмалку 20% 

од нив за сертификати преку физибилити студијата и 10% од МСП за да добијат сертификати 

(EMAS или ECOLABEL). 

 

 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ЦЕЛ И ПОДОБНОСТ 

 

МСП кои спаѓаат во следните категории (класификација на NACE Rev. 2) на туристички 
индустрии може да аплицираат: 

- 55.1 Хотели и слично сместување; 

- 55.2 Сместување за одмор и друго краткорочно престојување; 

- 55.3 Кампувања, паркови за рекреативни возила и паркови за приколки; 

- 79   Туристичка агенција, тур-оператори за услуга за резервација и сродни активности.  

 

За да бидат примени на изборот, 68-те МСП исто така ќе се соочат со овие барања (видете исто 

така, став 9 „Процес на оценување и комисии“): 

- - да бидат мали и средни претпријатија (МСП) како што е дефинирано во препораката 

на ЕУ 2003/361, да имаат независен правен статус (конзорциумите ќе бидат исклучени); 

- - да потекнуваат од 5 земји: 18 од Италија, 14 од Шпанија, 12 од Молдавија, 12 од 

Северна Македонија, 12 од Грција. 

 

6. ДЕКЛАРАЦИИ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИ 

 

Учесниците мора да ги почитуваат следниве декларации и обврски: 

- изјавуваат дека не добиле средства од други субјекти за истите трошоци; 

- обврска за поднесување извештаи, ве молиме погледнете го став 13; 

- обврска да водат евиденција и други придружни документи во врска со финансирани 

трошоци најмалку 5 години; 

- општа обврска за правилно учество во активностите (најмалку 90%); 

- да не бидат претприемачи кои се во тешкотии (според точката 14 од Регулативата на 

Комисијата (ЕУ) бр. 651/2014 од 17 јуни 2014 година); 

- да оперира во една од регистрираните деловни активности наведени во Повикот за 

објавување; 

- да не спаѓаат во ниту еден критериум за исклучување што се применува за учество на 

повик за објавување; 
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- прифаќање на нивната одговорност за точноста и вистинитоста на доставените 

податоци и документи и сите услови и обврски наведени во Повикот; 

- прифаќање да им се даде дозвола на партнерите во проектот CEnTOUR да ги 

обработуваат податоците само за управување и статистички цели (вклучително и објавување 

на општи информации) дури и преку дигитални уреди во однос на безбедноста и приватноста 

во рамките на законот. Обработката на податоците од Партнерите на проектот CEnTOUR ќе се 

изврши во согласност со одредбите од Регулативата (ЕУ) 2016/679 и следните закони за 

транспонирање (заеднички, „GDPR“); 

- да не доставиле други апликации согласно овој повик на проектот CEnTOUR. 

Гореспоменатите МСП можат да достават само една апликација на овој Отворен повик, во 

случај на повеќе пријави, само последната примена апликација ќе се разгледа; 

 

 

6.1 ОДГОВОРНОСТ, СПОРОВИ, НАМАЛУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ГРАНТОТ 

 

A) Одговорност на Конзорциумот 

Конзорциумот не може да одговара за каква било штета предизвикана на корисник/трета 

странa како последица од спроведувањето на акцијата, вклучително и за груба небрежност. 

Конзорциумот не може да одговара за каква било штета предизвикана од кој било од 

корисник/трета страна вклучени во акцијата, како последица од спроведувањето на Договорот 

за корисник/трета страна. 

 

B) Одговорност на корисниците на трети страни 

Освен во случај на виша сила, корисниците на третите страни мора да го надоместат 

Конзорциумот за каква било штета што ја претрпеле како резултат на спроведувањето на 

акцијата или затоа што акцијата не била спроведена во целосна согласност со Договорот за 

корисник/трета страна. 

Придонесот е намален или повлечен од членовите на Конзорциумот во следниве случаи: 

● корисникот/трета страна не учествува во најмалку 90% од активностите; 

● спроведените активности не се во согласност со стандардите за квалитет што ги бара 

Конзорциумот и утврдени во секоја стратегија за иновации на МСП; 

● известувањето не е во согласност со барањата утврдени во став 13. 

 

Во секој момент на спроведување на акцијата и потоа, Конзорциумот има право да изврши 

проверки, прегледи и ревизии, за да утврди: 

- правилно користење на финансираните добра и услуги; 
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- усогласеност со обврските од повикот; 

- вистинитоста на декларациите и информациите произведени од корисник/трето страна  

 

Случувањата на горенаведените ситуации или во случај на неможност за извршување на 

проверки, прегледи и ревизии од причини што може да се припишат на корисник/трета страна, 

придонесот може да биде укинат или намален и може да доведе до кривично гонење според 

националното законодавство. 

 

Придонесот ќе се отповика во случај на експресно одрекување од придонесот 

корисник/трета страна. 

 

Во случај на отповикување, секое претходно финансирање добиено од корисник/трета 

страна мора да му се врати, вклучително и законските интереси, на Конзорциумот во рок од 

15 календарски дена од официјалното соопштение. 

 

 

6.2 ПРОВЕРКИ, ПРЕГЛЕДИ, РЕВИЗИИ И ИСТРАГИ - ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА НАОДИТЕ 

 

A) Проверки, прегледи и ревизии од Агенцијата, Комисијата и Конзорциумот 

 

A.1 Право на извршување проверки 

Агенцијата, Комисијата или Конзорциумот - за време на спроведувањето на акцијата или потоа 

- ќе го проверат правилното спроведување на акцијата и усогласеноста со обврските од 

Договорот, вклучително и проценка на испораките и извештаите. 

За оваа цел, на Агенцијата, Комисијата или Конзорциумот може да им помагаат надворешни 

лица или тела. 

 

Агенцијата, Комисијата или Конзорциумот исто така можат да побараат дополнителни 

информации. Тие можат да побараат од корисниците на трети лица директно да и дадат такви 

информации. 

Дадените информации мора да бидат точни, прецизни и целосни и во бараниот формат, 

вклучувајќи го и електронскиот формат. 

 

A.2 Право на извршување прегледи 

Агенцијата, Комисијата или Конзорциумот можат - за време на спроведувањето на акцијата 

или потоа - да извршат прегледи за правилно спроведување на акцијата (вклучително и 
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проценка на испораките и извештаите) во согласност со обврските од Договорот за 

корисник/трета страна. 

Прегледите можат да започнат до пет години по плаќањето од страна на Агенцијата до 

Конзорциумот. Тие ќе бидат официјално известени до засегнатиот корисник/трета страна и ќе 

се смета дека започнале на датумот на официјалното известување. 

Во случај на преглед од Агенцијата или Комисијата, прегледите ќе бидат известени до 

(Конзорциумот и Конзорциумот мора да ги известат корисници на трети страни. 

Засегнатиот корисник/трета страна мора да обезбеди - во бараниот рок - какви било 

информации и податоци, покрај веќе доставените материјали и извештаи (вклучувајќи 

информации за употреба на ресурси). Агенцијата или Комисијата можат да побараат од 

корисници на трети страни да и ги обезбедат таквите информации директно. 

Од координаторот на конзорциумот, корисниците или засегнатите корисници на трети страни 

може да се побара да учествуваат на состаноци, вклучително и со надворешни експерти. 

За прегледи на самото место, корисниците на трети страни мораат да дозволат пристап до 

нивните простории, вклучително и до надворешни лица или тела, и мора да осигурат дека 

бараните информации се лесно достапни. 

Дадените информации мора да бидат точни, прецизни и целосни и во бараниот формат, 

вклучувајќи го и електронскиот формат. 

 

A.3 Право на извршување ревизии 

Агенцијата, Комисијата и Конзорциумот можат - за време на спроведувањето на акцијата или 

потоа - да извршат ревизии за правилно спроведување на акцијата и усогласеност со 

обврските од договорот за корисник/трета страна. 

Ревизијата може да започне до пет години по плаќањето од страна на Агенцијата до 

Конзорциумот. Тие ќе бидат официјално известени до координаторот на Конзорциумот и 

Конзорциумот ќе ги извести засегнатите трети страни корисници и ќе се смета дека започнале 

на датумот на формалното известување. 

Доколку ревизијата се спроведе на корисник/трета страна, засегнатиот корисник на 

Конзорциумот мора да го извести корисникот/трета страна. 

Агенцијата или Комисијата можат да вршат ревизии директно (со користење на сопствен 

персонал) или индиректно (со употреба на надворешни лица или тела назначени за тоа). Ќе го 

информира координаторот на Конзорциумот, корисниците и засегнатите корисници на трети 

страни за идентитетот на надворешните лица или тела. Тие имаат право да се спротивстават 

на назначувањето врз основа на комерцијална доверливост. 

Координаторот на конзорциумот, корисниците и засегнатите корисници на трети страни мора 

да обезбедат - во бараниот рок - какви било информации (вклучително и целосни сметки, 
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индивидуални извештаи за плата или други лични податоци) за да се потврди усогласеноста 

со договорот за корисник/трета страна. 

Агенцијата или Комисијата можат да побараат од корисниците директно да и дадат такви 

информации. 

За ревизии на самото место, корисниците на трети страни мора да дозволат пристап до 

нивните простории, вклучително и до надворешни лица или тела, и мора да осигурат дека 

бараните информации се лесно достапни. 

Дадените информации мора да бидат точни, прецизни и целосни и во бараниот формат, 

вклучувајќи го и електронскиот формат. 

 

 

B) Истраги од Европската канцеларија за борба против измама (OLAF) 

 

Според регулативите бр. 883/20137 и бр. 2185/968 (и во согласност со нивните одредби и 

процедури), Европската канцеларија за борба против измама (OLAF) може - во секој момент 

за време на спроведувањето на акцијата или после тоа - да спроведе истраги, вклучително и 

на - проверки и инспекции на самото место, за да се утврди дали имало измама, корупција 

или каква било друга незаконска активност што влијае на финансиските интереси на ЕУ. 

 

C) Проверки и ревизии од страна на Европскиот суд на ревизори (ECA) 

 

Според член 287 од Договорот за функционирање на Европската унија (TFEU) и член 161 од 

Финансиската регулатива бр. 966/20129, Европскиот суд на ревизори (ECA) може - во секој 

момент за време на спроведувањето на акцијата или потоа - да изврши ревизии. ECA има 

право на пристап заради проверки и ревизии. 

 

D) Последици од неусогласеност 

 

Доколку корисникот/третата страна прекрши некоја од своите обврски согласно овој Повик, 

сите недоволно аргументирани трошоци ќе бидат неподобни и ќе бидат одбиени. 

 

 

6.3 ЕВАЛУАЦИЈА НА ВЛИЈАНИЕТО НА АКЦИЈАТА 

 

A) Право за оценуцање на влијанието на акцијата 
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Агенцијата, Комисијата и Конзорциумот можат да извршат привремена и конечна проценка на 

влијанието на дејството измерено во однос на целта на програмата на ЕУ. 

Евалуациите можат да започнат за време на спроведувањето на акцијата и до пет години по 

плаќањето од страна на Агенцијата до Конзорциумот. Евалуацијата се смета дека започнува на 

датумот на официјалното известување до координаторот или корисниците. 

Агенцијата или Комисијата може да ги направат овие проценки директно (користејќи сопствен 

персонал) или индиректно (користејќи надворешни тела или лица за кои е овластено). 

Координаторот на конзорциумот, корисниците и корисниците на трети страни мора да 

обезбедат какви било информации релевантни за да се оцени влијанието на акцијата, 

вклучително и информации во електронски формат. 

 

B) Последици од неусогласеност 

 

Доколку корисникот/третата страна прекрши некоја од своите обврски согласно овој Повик, 

корисниците на Агенцијата и Конзорциумот можат да применат мерки како одбивање на 

неподобни трошоци, намалување на грантот, враќање на непотребните износи и 

потенцијални административни и финансиски казни. 

 

 

6.4 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

A) Обврска за избегнување на судир на интереси 

Корисниците на конзорциумот и корисниците на трети страни ги преземаат сите мерки за да 

се спречи каква било ситуација кога непристрасно и објективно спроведување на акцијата е 

загрозено од причини што вклучуваат економски интерес, политички или национален 

афинитет, семејни или емоционални врски или кој било друг заеднички интерес („судир на 

интереси“). 

 

B) Последици од неусогласеност 

Доколку корисникот на Конзорциум или корисникот/трета страна прекрши некоја од своите 

обврски согласно овој повик, грантот може да се намали, а Договорот или учеството да бидат 

раскинати. 

Ваквите прекршувања може да доведат до која било од другите мерки како одбивање на 

неподобни трошоци, намалување на грантот, враќање на непотребните износи и 

потенцијални административни и финансиски казни. 
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6.5 ДОВЕРЛИВОСТ 

 

A) Општа обврска за чување на доверливост 

За време на спроведувањето на акцијата и пет години по плаќањето од страна на Агенцијата 

до Конзорциумот, сите страни мора да чуваат доверливи какви било податоци, документи или 

друг материјал (во каква било форма) што е идентификувано како доверливо во моментот на 

објавување ('доверлива информација'). 

Обврските за доверливост повеќе не важат ако: 

а) обелоденувачката страна се согласува да ја ослободи другата страна; 

б) информациите стануваат општо и јавно достапни, без да прекршат каква било обврска за 

доверливост; 

в) откривањето на доверливите информации е потребно според ЕУ или националното 

законодавство. 

 

B) Последици од неусогласеност 

Доколку корисникот/трета страна прекрши некоја од своите обврски согласно овој Повик, 

грантот може да се намали. 

Ваквите прекршувања може да доведат до која било од другите мерки како одбивање на 

неподобни трошоци, намалување на грантот, враќање на непотребните износи и 

потенцијални административни и финансиски казни. 

 

6.6 ПРОМОВИРАЊЕ НА АКЦИЈАТА - ВИДЛИВОСТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО ОД СТРАНА НА ЕУ 

 

A) Комуникациски активности од корисници на трети страни 

 

A.1 Општа обврска за промовирање на акцијата и нејзините резултати 

Корисниците на трети лица мора да ги промовираат акцијата и нејзините резултати. 

 

A.2 Информации за финансирање од страна на ЕУ - Обврска и право на употреба на амблемот 

на ЕУ 

Освен ако Агенцијата не побара или не се согласи поинаку, каква било комуникациска 

активност поврзана со акцијата (вклучително и на конференции, семинари, во информативен 

материјал, како што се брошури, летоци, постери, презентации, итн., во електронска форма, 

преку социјални медиуми, итн.) и секоја инфраструктура, опрема или голем резултат 

финансиран од грантот мора: 

- прикажува амблемот на ЕУ 
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- вклучете го следниот текст: „Овој [вметнете соодветен опис, на пр. извештај, 

публикација, конференција, инфраструктура, опрема, вметнете тип на резултат, итн.] беше 

финансиран од Програмата COSME на Европската Унија.“ 

 

Кога е прикажан заедно со друго лого, амблемот на ЕУ мора да има соодветно значење. 

 

За целите на нивните обврски согласно овој Повик, корисниците на трети страни можат да го 

користат амблемот на ЕУ без претходно да добијат одобрение од Агенцијата. 

Ова, сепак, не им дава право на ексклузивна употреба. 

Покрај тоа, тие може да не го присвојуваат амблемот на ЕУ или која било слична трговска 

марка или лого, или со регистрација или со кој било друг начин. 

 

A.3 Одрекување со исклучок на одговорноста на Агенцијата и Комисијата 

Секоја комуникациска активност поврзана со акцијата мора да го наведе следното 

одрекување: 

„Содржината на овој [внесете соодветен опис, на пр. извештај, публикација, конференција, 

итн.] ги претставува ставовите само на авторот и е негова/нејзина единствена одговорност; не 

може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Комисија и/или Европскиот Совет 

за Иновации и Извршната Агенција за МСП (EISMEA) или кое било друго тело на Европската 

Унија. Европската комисија и Агенцијата не прифаќаат никаква одговорност за употреба што 

може да се направи од информациите што ги содржи “. 

 

B) Комуникациски активности од Агенцијата и Комисијата 

 

Право на употреба на материјали, документи или информации на корисници на трети лица 

Агенцијата, Комисијата и Конзорциумот можат да користат информации во врска со акцијата, 

документи, особено резимеа за објавување и јавни доставени материјали, како и кој било друг 

материјал, како што се слики или аудио-визуелен материјал добиен од кој било 

корисник/трета страна  (вклучително и во електронска форма) 

Ова не ги менува обврските за доверливост во став 6.5, кои сè уште важат. 

Правото на користење на материјалите, документите и информациите на корисни/трета 

страна вклучува: 

а. употреба за свои цели (особено, ставање на располагање на лица кои работат за Агенцијата, 

Комисијата или која било друга институција, тело, канцеларија или агенција или тело или 

институции на ЕУ во земјите-членки на ЕУ и Конзорциумот; и копирање или репродукција на 

нив во целосно или делумно, во неограничен број); 
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б. дистрибуција до јавноста (особено објавување како печатени копии и во електронски или 

дигитален формат, објавување на интернет, како датотека за преземање или не-преземање, 

емитување од кој било канал, јавно прикажување или презентација, комуникација преку 

служби за информации за печат или вклучување во широко достапни бази на податоци или 

индекси); 

в. уредување или преструктуирање на активности за комуникација и рекламирање 

(вклучително скратување, сумирање, вметнување други елементи (како мета-податоци, 

легенди, други графички, визуелни, аудио или текстуални елементи), извлекување делови (на 

пр. аудио или видео датотеки), поделба на делови , употреба во компилација); 

г. превод; 

д. давање пристап како одговор на индивидуални барања според Регулативата бр. 

1049/200110, без право на репродукција или експлоатација; 

ѓ. складирање во хартиена, електронска или друга форма; 

e. архивирање, во согласност со применливите правила за управување со документи и 

ж. правото да се овластат трети лица да дејствуваат во нејзино име или да ги лиценцираат 

начините на употреба утврдени во точките (б), (в), (г) и (ѓ) на трети лица доколку е потребно за 

комуникација и рекламирање на активности на Агенцијата, Комисијата и Конзорциумот. 

 

 

Бидејќи правото на употреба е предмет на права на корисникот/трета страна (вклучително и 

персонал), корисникот/трета страна мора да осигури дека е во согласност со своите обврски 

од Договорот за корисник/трета страна (особено со добивање на потребното одобрение од 

засегнати трети страни). 

Кога е применливо (и доколку е обезбедено од корисниците), Агенцијата, Комисијата и 

Конзорциумот ќе ги вметнат следните информации: “© – [година] – [име на сопственикот на 

авторските права]. Сите права се задржани. Лиценцирано на Европскиот Совет за 

Иновации и Извршната Агенција за МСП (EISMEA) и Европската Унија (ЕУ) под услови.” 

 

C. Последици од неусогласеност 

Доколку корисник прекрши некоја од своите обврски согласно овој Повик, грантот може да се 

намали. 

 

6.7 НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИЧНИ БАРАЊА 
 

Апликантите мора да ги земат во предвид следниве национални специфични барања. 
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

МСП кои имаат право на финансиска поддршка во Северна Македонија треба: 

- Правно лице основано во согласност со Законот за трговски друштва и регистрирано во 

Централниот регистар на Република Северна Македонија; 

- Да биде микро, мало или средно претпријатие според препораката на ЕУ 2003/361; 

- Да биде со мнозинска сопственичка структура на Северна Македонија (од 50,1% или 

повеќе); 

- Главните деловни активности на апликантите треба да бидат тесно поврзани со 

активностите за кои се поднесува апликацијата, во рамките на натпреварувањето за грант; 

- Против компанијата не е поведена постапка за стечај или ликвидација; 

- Недостаток на преписи или штета предизвикана на животната средина; 

 

Во рамките на општите критериуми за подобност (види став 5), подобноста за финансирање е 

отворена за сите економски активности, освен: 

- производствени, трговски или услужни активности кои не се во согласност со законот 

на Северна Македонија; 

- производство и трговија со оружје и муниција од каков било вид; 

- казина и други правни лица за организирање игри на среќа и други забавни игри; 

- производство на јаглен; 

- доверливи компании и осигурителни компании; 

- финансиски институции; 

- микрофинансиски организации, штедилници и претријатија за заеми; 

- менувачници и претпријатија за залог; 

 

 

7. ФОРМА И ИЗНОС НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

 

Поддржаните МСП ќе добијат износ еднаков на максималниот износ наведен подолу или 

реалните направените трошоци доколку истите се помали од максималниот износ. 

Поради незначителните разлики помеѓу трошоците во секоја од 5-те земји во кои се наоѓаат 

туристичките МСП, разгледани се 3 нивоа на финансиски придонес: 

12 МСП во Грција: 4.100,00 € за секоја компанија 

18 МСП во Италија: 5.500,00 € за секоја компанија 

12 МСП во Република Молдавија: 4.100,00 € за секоја компанија 

12 МСП во Северна Македонија: 3.000,00 € за секоја компанија 

14 МСП во Шпанија: 5.500,00 € за секоја компанија 
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Во рамките на максималните износи утврдени погоре, МСП ќе бидат обврзани да учествуваат 

во сите активности наведени во став 4. Придонесите ќе се пресметаат: 

- како паушален износ еднаков на максималниот износ ако реалните трошоци се 

поголеми од максималниот износ ИЛИ 

- бидејќи реалните трошоци се надоместуваат на 100% ако се пониски од максималниот 

износ. 

 

За подобни трошоци, видете став 4 Листа на подобни активности. 

 

8. ПРОЦЕС НА ПОДНЕСУВАЊЕ 

 

Апликантите мора да ги испратат своите предлози на е-пошта или заверена адреса на е-пошта 

дадена од нивната земја членка на Конзорциумот во рамките на официјалниот рок, закажан 

за Среда, 29 септември 2021 година, во 17,00 часот (локално време на секоја земја). 

Предлозите испратени по истекот на рокот нема да бидат разгледани. Пријавите треба да се 

бидат наредени во согласност со формуларот за апликација (Анекс 1) потпишан од правниот 

застапник на компанијата. Апликацијата мора да содржи: 

Анекс 1 - Образец за апликација потпишан од правен застапник 

Анекс 2 - Прашалник за пред-проценка (онлајн). 

 

Само еден предлог по апликант може да се достави за финансирање на овој отворен повик. 

Од апликантите ќе биде побарано да потврдат дека не доставуваат друг предлог на истиот 

Отворен повик во Декларацијата што ќе биде прифатен пред да го достават формуларот за 

апликација. Доколку Комисијата за проценка утврди повеќе од еден предлог по апликант, ќе 

се оцени само последниот предлог што е доставен по временски рок.. 

 

Процес на поднесување 

Апликацијата мора да се достави преку е-пошта, како што е наведено подоле:  

Италија: cciaa@pec.marche.camcom.it  

Грција: ebex@otenet.gr  

Шпанија: internacional@camaracantabria.com  

Северна Македонија: bic@seeu.edu.mk  

Молдавија: centour@odimm.md  

 

mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it
mailto:ebex@otenet.gr
mailto:internacional@camaracantabria.com
mailto:bic@seeu.edu.mk
mailto:centour@odimm.md
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Апликациите мора да се достават со следниот предмет: Повик за избор CEnTOUR проект - ИМЕ 

НА КОМПАНИЈАТА 

 

Јазик на поднесување: документите мора да бидат изработени на националните јазици на 

секој партнер. 

Апликацијата мора да се достави со следниве национални спецификации: 

Италија: со дигитален потпис или потпис со автограм со копија од личниот документ на 

правниот застапник 

Грција: со pdf досие со потпис 

Шпанија: PDF-досие со потпишана и печатна апликација 

Северна Македонија: потпис од автограм и печат на компанија, скенирана досие pdf. 

Молдавија: со потпис и печат на компанијата, pdf. Досие 

 

Веб-страници за објавување повик 

Оглас за отворниот повик ќе биде објавен на веб-страницата на проектот CEnTOUR 

www.circulartourism.eu и на секоја веб-страница членка на Конзорциумот: 

CCIAA Marche: www.marche.camcom.it 

Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it 

Ecores: www.ecores.eu 

ODIMM: www.odimm.md 

BICT: https://techpark.seeu.edu.mk/ 

Chamber of Commerce of Xanthi: www.ebex.gr 

Camara de Cantabria: www.camaracantabria.com 

Forum AIC: www.forumaic.org 

Progetto Arcadia: progettoarcadia.net 

        

Покрај тоа, во рамките на активностите за дисеминација на CEnTOUR, Повикот за проект за 

МСП ќе се дисеминира преку: 

- Канали на социјални медиуми на CEnTOUR и на сите партнери (Фејсбук, Линкдин, 

Твитер); 

- Кампања преку Е-пошта  до директно заинтересирани страни од сите партнери; 

- Бази на податоци / мрежи на сите партнери (како што е следново: Европска платформа 

на циркуларна економија заинтересираните страни; Necstour, Materia rinnovabile/Renewable 

Matter International magazine; Consiglio Nazionale della Green Economy, Circularity - Business 

Europe, Мрежа за почисто производство, Accenture Industry knowledge, Change Hackers 

Dissemination, Тинк-Тенк за Циркуларна Економија - Мрежа, Circular Economy for Food HUB 

http://www.marche.camcom.it/
http://www.univpm.it/
http://www.ecores.eu/
http://www.odimm.md/
https://techpark.seeu.edu.mk/
http://www.ebex.gr/
http://www.forumaic.org/
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(CEFF HUB) Research and Network, Мрежа на претпријатија Европа SMEeurope, Глобалната 

иницијатива на туризмот за пластиката, Eurochambres, Unioncamere, ...); 

- Синергија со други проекти на Tourcoop COSME (ETGG2030 - European Tourism Going 
Green 2030, TouriSME - Подобрување на одржливоста на туристичките МСП преку трансфер 
на знаење, меѓународна соработка и ангажман на повеќе засегнати страни, Тourban - 
Забрзување на капацитетот на МСП и Трговската комора, индустрија, услуги и навигација на 
Барселона (BCC), SUSTOUR - Промовирање на одржливост меѓу секторот на европски тур-
оператори преку пристап предводен од деловни активности, програма на ЕУ ЕКО-ТАНДЕМ). 
      

Поддршка за апликантите 

За сите прашања поврзани со отворениот повик, ве молиме контактирајте ги информативните 

точки кај секоја членка на Конзорциумот:  

Контакт лице за Италија:   Laura Melloni (laura.melloni@marche.camcom.it) - CEF 

                                                Andrea Mosconi (andrea.mosconi@marche.camcom.it)  

                                                Paola Fogante (paola.fogante@marche.caocom.it)  

Контакт лице за Грција: Anthi Panagiotou (anthi@ebex.gr) 

                                                Sofia Tselepidou (sofia@ebex.gr) - CEF  

Контакт лице за Шпанија: Antonio Molleda (amolleda@camaracantabria.com) - CEF 

                                                 Blanca Gómez (bgomez@camaracantabria.com)  

Контакт лице за Северна Македонија: Gjorgji Rafajlovski (g.rafajlovski@seeu.edu.mk) - CEF 

                                                                  Avni Arifi (a.arifi@seeu.edu.mk)  

Контакт лице за Молдавија: Tatiana Chiriac (tatiana.chiriac@odimm.md) - CEF  

                                                 Silvia Cangea - Digolean (silvia.cangea@odimm.md)                                         

  

 

 

9. ПРОЦЕС НА ЕВАЛУАЦИЈА И КОМИСИИ  

 

Процесот на евалуација ќе трае најмногу 30 календарски дена од крајниот рок. 

Процесот на евалуација ќе биде организиран во 2 фази. 

Во првата фаза, персоналот на членовите на Конзорциумот ќе ја провери подобноста на секој 

кандидат според критериумите како во став 5. 

Втората фаза ќе се заснова на проценка на критериумите за доделување, како што е наведено 

во став 11 и во прашалникот за пред-проценка (Анекс 2). 

Во петте земји, евалуацијата ќе се изврши прво од комисии за проценка на националните 

партнери кои потоа ќе поднесат извештај до Управувачкиот комитет на проектот. 

mailto:laura.melloni@marche.camcom.it
mailto:andrea.mosconi@marche.camcom.it
mailto:paola.fogante@marche.caocom.it
mailto:anthi@ebex.gr
mailto:sofia@ebex.gr
mailto:amolleda@camaracantabria.com
mailto:bgomez@camaracantabria.com
mailto:g.rafajlovski@seeu.edu.mk
mailto:a.arifi@seeu.edu.mk
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:silvia.cangea@odimm.md
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Националните комисии за проценка ќе се состојат од 3 члена: Менаџерот на проектот,  

фасилитаторот на ЦЕ и еден член на Управниот одбор со искуство во проекти за туризам или 

одржливост. Секоја национална комисија ќе оцени само компании од својата земја и ќе 

обезбеди конечен национален извештај што ќе биде доставен до Управувачкиот комитет до 

Петок 29 октомври 2021 година. 

  

Референтните партнери за националните комисии се утврдуваат како што следува: 

ИТАЛИЈА: CCIAAM, UNIVPM 

ШПАНИЈА: COCIN 

МОЛДАВИЈА: ODIMM 

ГРЦИЈА: CCIX 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: BICT. 

 

ECORES, CSI, Forum AIC, PA ќе поддржува и можат да бидат поканети во националните комисии 

за процесот на евалуација за технички и научни прашања. 

 

Управувачкиот комитет ќе го утврди конечното рангирање со пет листи на примени МСП за 

секоја земја; секоја комисија на национални партнери ќе ги ратификува листите и ќе ги следи 

процедурите за нејзините избрани корисници на трета страна.  

Конечното рангирање на избраните кандидати ќе биде објавено на веб-страницата на 

проектот http://circulartourism.eu и на веб-страниците на членовите на Конзорциумот (видете 

го листот на став 8) најкасно до Понеделник, 15 ноември 2021 година. 

Резултатите од проценките ќе бидат доставени до секој кандидат преку е-пошта или заверена 

е-пошта. 

 

Во секоја земја, апликантите ќе бидат оценувани врз основа на резултатот добиен во 

прашалникот за пред-проценка и географското потекло. 

Апликантите со оперативна канцеларија и кои ќе ја имплементираат стратегијата за иновации 

во еден од 5-те региони на фокус - Марче (Италија); Кантабриа (Шпанија); Полог Тетово 

(Северна Македонија); Округот Орхеј (Молдавија) и Источна Македонија и Тракија (Грција) - ќе 

имаат апсолутен приоритет. 

 

Тие ќе бидат поделени на национални листи и секое рангирање ќе се утврди врз основа на 

нивниот резултат добиен во прашалникот за претходна проценка и тоа  следниот редослед: 
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- МСП со оперативна канцеларија и кои ќе ја имплементираат стратегијата за иновации 

во еден од 5-те региони на фокус со минимален резултат од 38 по опаѓачки редослед од 

највисокиот резултат (максимален резултат 64 поени); 

- МСП од други региони со минимален резултат 38 по опаѓачки редослед од највисокиот 

резултат (максимален резултат 64 поени);  

Грантовите ќе бидат доделени во согласност со нумеричките ограничувања утврдени за секоја 

земја, како во став 2. 

Во случај на компании со еднаков резултат, комисиите ќе го следат хронолошкиот редослед 

на апликациите. 

Во случај на повлекување на еден или повеќе корисници на трети лица, грантовите ќе бидат 

доделени на следниве кандидати во истата ранг-листа. 

Во случај Конзорциумот да бара дополнителни информации или документи за пополнување 

на апликацијата, учесниците треба да дадат рок од 10 календарски дена од барањето, под 

казна за отповикување. 

 

 

 

 

10. ПОСТ СЕЛЕКЦИЈА 

 

Избраните кандидати мораат да испратат Анекс 3 Договор за корисник/трета страна и Анекс 4 

Банкарски податоци (уредно потпишани) во рок од 10 календарски дена по приемот, под казна 

за отповикување. 

 

11. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

 

Исклучиво преку онлајн прашалникот за пред-проценка, достапен тука, апликантите мора да 

ја опишат нивната способност да учествуваат во програмата на CEnTOUR и нивната 

посветеност во учењето, прилагодувањето и постигнувањето на целите. Прашалникот е 

составен од следниве делови: 

1) Искуство, начин на размислување/склоност кон иновации и потенцијал за добивање 

најдобри резултати во согласност со специфичните цели на проектот, со исклучок на 

сертификација: максимум 23 поени; 

Потенцијал за добивање најдобри резултати во согласност со специфичните цели на проектот, 

во врска со сертификатите EMAS и ECOLABEL: максимум 41 поен.  
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Критериумите за доделување се деталнo дадени во прашалникот за пред-проценка во Анекс 

2. 

 

12. АРАНЖМАНИ ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА ГРАНТОТ 

 

Грантовите можат да бидат испорачани во три или една транша. 

 

1.Три транши: 

 

% сметка кога потребни 
документи 

датум на 
испраќање 
документи 

20% од 
максималниот износ 

во рок од 30 
календарски дена 
од потпишувањето 
на Договорот (Анекс 
3) 

Потпишан договор 
(Анекс 3) 

10 календарски 
дена по приемот 

30% од 
максималниот износ 
(вклучувајќи ги и 
направените 
трошоци) 

Септември 2022 
година 

доставување на 
извештајот со 
документирани 
докази за 
трошоците 

Август 2022 година 

конечно 
порамнување на 
максималниот износ 
(вклучувајќи ги и 
направените 
трошоци) 

во рок од 60 
календарски дена 
по доставувањето 
на финалниот 
извештај со 
документирани 
докази за 
трошоците 

доставување на 
извештајот со 
документирани 
докази за 
трошоците 

во рок од 30 
календарски дена 
од крајот на 
активностите 
утврдени од 
Конзорциумот 

 

 

2. Една транша: 

 

% сметка кога потребни 
документи 

датум на 
испраќање 
документи 
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конечно 
порамнување на 
максималниот износ 
(вклучувајќи ги и 
направените 
трошоци) 

во рок од 60 
календарски дена 
по доставувањето 
на финалниот 
извештај со 
документирани 
докази за 
трошоците 

доставување на 
извештајот со 
документирани 
докази за 
трошоците 

во рок од 30 
календарски дена 
од крајот на 
активностите 
утврдени од 
Конзорциумот 

 

 

Корисници на трети страни кои бараат аранжман на три плаќања, треба официјално да го 

побараат ова преку е-пошта на истата адреса на поднесокот пред потпишувањето на 

договорот за трети лица (Анекс 3). 

 

Извештајот мора да се испрати на истата адреса за е-пошта или заверена адреса за е-пошта 

наведени во став 8. Истиот мора да биде соодветно пополнет и потпишан од правниот 

застапник на компанијата (види став 13). 

Плаќањата ќе се вршат само со банкарски трансфер на сметката означена од корисникот/трета 

страна (Анекс 4). 

МСП мора да учествуваат во најмалку 90% од активностите наведени во став 4.  

 

12.1 СЛУЧАИ НА НАМАЛУВАЊЕ И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГРАНТОТ 

 

Придонесот е намален или повлечен од членовите на Конзорциумот во следниве случаи: 

● Кориснико/трета страна не учествува во најмалку 90% од активностите, како што е 

наведено во став 6; 

● Спроведените активности не се во согласност со стандардите за квалитет што ги бара 

Конзорциумот и утврдени во секоја стратегија за иновации на МСП; 

● Известувањето не е во согласност со барањата утврдени во став 13.. 

 

Во секој момент од спроведувањето на акцијата и потоа, Конзорциумот има право да изврши 

проверки, прегледи и ревизии како што е наведено во став 6. 

 

Во случај на појава на горенаведените ситуации или во случај на неможност за извршување на 

проверки, прегледи и ревизии од причини што може да се припишат корисникот/трета страна, 

придонесот може да биде укинат или намален и може да доведе до кривично гонење според 

националното законодавство. 
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Придонесот ќе се одземе во случај на експресно одрекување од придонесот од 

корисникот/трета страна. Во случај на отповикување, секое претходно финансирање добиено 

од корисникот/трета страна мора да се надомести на Конзорциумот во рок од 15 календарски 

дена од официјалната комуникација, вклучително и законски камати. 

 

13. БАРАЊАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ/РАПОРТИРАЊЕ 

 

Во однос на барањата за известување/рапортирање, МСП-учесници ќе:: 

 

● поднесе, со поддршка од проектното партнерство, 2 технички и финансиски извештаи 

во 1. Август 2022 година и 2. до 30 дена од крајот на активностите утврдени од Конзорциумот, 

истакнувајќи a. технички напредок, б. трошоци направени во извештајниот период, в. сметки 

и придружни документи за пријавените трошоци. 

● соработува со проектното партнерство во врска со евалуацијата и техничкото 

известување што треба да се направи на крајот на проектот, обезбедувајќи податоци за 

учеството, информации и одговори на инструментите за евалуација (прашалници, анкета, 

интервјуа, ...) 

 

Шаблоните за извештаи ќе бидат обезбедени од Конзорциумот и тие треба да се пополнат 

според индикациите. 

 

Подобните трошоци треба да се пријават на следниов начин: 

● усогласеност, прилагодувања и имплементација на иновации:  

- стоки и услуги: договор/нарачка, фактури/сметки; доказ за плаќања; 

- активности поврзани со синџирот на снабдување и прилагодување на процесите и 

производите (пр. подобрување на користењето на алтернативни извори за енергетска 

одржливост и договори за енергија, заштеда на вода и повторна употреба на отпадни води за 

циркуларно управување со јамка за вода; шеми за транспорт, информации/материјали за 

маркетинг, снабдување за специјализирани услуги за гостите. Инвестициите во физичка 

инфраструктура не се прифатливи) и трошоците за советодавни услуги и подобрување на 

вештините (на пример: во мапирање на специфични потреби поврзани со одржливост, треба 

да се решат од секоја МСП индивидуално; во мерење на влијанието врз животната средина и 

општеството од работењето на МСП, во управувањето на активностите на поеколошки начин 

итн.). 
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● трошоци за патување и сместување + додатоци за хранарина за активности лице во 

лице (како што е опишано во став 5): внатрешни правила на корисникот/трета страна за 

патување, доколку ги има; резервација, сметки; други документи (докази за присуство како 

што се записници на состаноци, извештаи; доказ за плаќања). 

 

Патувања, трошоците за сместување и додатоците за хранарина мора да бидат во согласност 

со вообичаените практики на МСП или да го почитуваат секој максимален лимит за патни и 

хотелски трошоци утврден на национално ниво, кое и да преовладува. 

Аранжманите за патување мора да стават приоритет на употребата на јавни и колективни 

начини на транспорт. Ќе  треба да се користат најефикасните превозни средства.  

Aвионските билети од бизнис или прва класа не се подобни и не се прифаќаат, без оглед на 

тоа што тоа може да го дозволат внатрешните правила на институцијата корисник/трета 

страна. Билети за воз од бизнис или прва класа се дозволени ако може да се докаже дека тие 

се најекономична опција за патување при резервација на билетот (на пр. преку слики од веб-

страници за резервиција). 

Дневните цени за хотелите се сметаат за адекватни трошоци, доколку не се регулираат на 

национално или внатрешно ниво, кога се под износите споменати во Делегираната регулатива 

на Комисијата (ЕУ) 2016/1611 од јули 2016 година, кои се достапни на: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN  

Повисоките дневни цени се сметаат за исклучителни и мора да бидат соодветно оправдани. 

Дневните додатоци за хранарина мора да бидат во согласност со националните и внатрешните 

правила на корисникот/трета страна. Доколку не е исклучено на национално или внатрешно 

ниво, како и во случај на меѓународни организации, максималните подобни дневни додатоци 

се оние што се дефинирани во официјалниот список достапен на http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN 

Сите трошоци мора да бидат јасно поврзани со проектните активности (види ставови 4 и 5) 

 

Трошоците направени во друга валута мора да се конвертираат во евра во просекот на 

дневните курсеви објавени во Ц серијата на Службениот весник на ЕУ утврдени во соодветниот 

период на известување. Доколку не е објавен дневен курс на еврото во Службениот весник на 

ЕУ за предметната валута, употребената стапка мора да биде просекот на месечните 

сметководствени курсеви, утврдени од Комисијата и објавени на нејзината веб-

страница:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en 

 

Сите апликанти ќе добијат фер и еднаков третман. 
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Информациите или објектите доставени до кој било апликант ќе бидат подеднакво достапни 

за сите. 

Сите фактури и сметководствени документи мора да бидат на име на придонесот на 

компанијата-апликант. 

 

Сите трошоци што треба да се надоместат мора: 

● да бидат всушност настанати (и може да се следат, плаќањата во готовина не се 

дозволени);    

● да биде потребно да се спроведе акцијата што е предмет на грантот;   

● да бидат разумни и оправдани и да бидат во согласност со барањата на здраво 

финансиско управување, особено во однос на економичноста и ефикасноста    

● настанале за време на акцијата, како што е дефинирано во член 3 од Анекс 3 (договор 

за корисник/трета страна); 

● да не бидат покриени со друг грант на ЕУ (види подолу неподобни трошоци);   

● да бидат препознатливи, проверливи и, особено, запишани во сметководствената 

евиденција на корисникот/трета страна и утврдени во согласност со важечките 

сметководствени стандарди на земјата каде што е основана и нејзините вообичаени практики 

за сметководство на трошоци; 

● да бидат во согласност со барањата на применливите национални закони за даноци, 

труд и социјално осигурување; 

● да бидат поддржани со соодветна евиденција и друга документација за докажување 

на декларираните трошоци, како што се договори, поддоговори, фактури и сметководствени 

записи. Покрај тоа, вообичаените практики за сметководство на трошоците и процедурите за 

внатрешна контрола на корисниците мора да овозможат директно усогласување помеѓу 

декларираните износи, износите запишани во нивните сметки и износите наведени во 

придружната документација. 

 

Во случај извештаите да бидат нецелосни во кој било дел како и документите, конзорциумот 

може да побара дополнителни информации; учесниците мора да ги обезбедат во рок од 10 

календарски дена од барањето, во спротивно извештајот ќе биде одбиен и грантот ќе биде 

отповикан. 

 

 

 

 

14. PERSONAL DATA PROTECTION 
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Било какви лични податоци според Повикот и Договорот за корисник/трета страна ќе бидат 

обработени од секој партнер на Конзорциумот, во согласност со членот 13 од Регулативата на 

ЕУ 2016/679. 

Во Договорот за корисник/трета страна (Анекс 3) Конзорциумот ќе наведе конкретни 

информации за одговорностите и улогите на личните податоци на секој национален партнер. 

Информациите или објектите доставени до кој било апликант ќе бидат подеднакво достапни 

за сите. 

Сите фактури и сметководствени документи мора да бидат на име на придонесот на 

компанијата-апликант. 

Корисниците/трети страни мораат да ги обработуваат лични податоци согласно Договорот во 

согласност со применливиот закон на ЕУ и националниот закон за заштита на податоците 

(вклучително и овластувања или барања за известување).    

Корисниците/трети страни можат да им овозможат на нивниот персонал пристап само до 

податоци што се строго потребни за спроведување, управување и следење на Договорот. 

Корисниците/трети лица мора да го информираат персоналот чии лични податоци ги собира 

и обработува Конзорциумот. За таа цел, тие мора да им достават изјава(и) за приватност на 

Конзорциумот (видете Договор за корисник/трета страна), пред да ги пренесат своите 

податоци до Конзорциумот. 


