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Почитуван читателу, 

 

Овој практичен водич за управување со проекти е изработен во рамките на Твининг 
проектот „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука“ и има за 
цел:  

1. да понуди информации и совети со кои ќе се зајакне познавањето и 
разбирањето на проектите финансирани од ЕУ (запомнете дека одлуките на ЕУ 
за финансирање може да се променат од година во година, па затоа од 
суштинско значење е да се знае како да се дојде до најсовремените 
информации за можностите за финансирање); 

2. да помогне во подготвувањето на квалитетни апликации.  
 

Водичот се состои од четири дела: 

Дел I: Водич за изработка и управување со проекти финансирани од ЕУ 

Дел II: Проучување на случај, проект изработен во рамките на ФАРЕ програмата во 
Словенија во 2003 година, во претприемниот период. 

Дел III: Линкови до веб страниците каде што може да се најдат повици на ЕУ за 
предлози, прирачници, урнеци, и други корисни информации. 

Водичот е придружен и со еден Пакет со алакти во Дел IV наменет за употреба од 
страна на практичарите коишто ќе ги изработуваат и спроведуваат проектите, како и за 
оние кои ќе вршат обука за изработка и управување со проекти финансирани од ЕУ.   

Се надеваме дека овој практичен водич за управување со проекти финансирани од ЕУ 
ќе Ви помогне подобро да го разберете процесот на управување со проекти и ќе Ве 
поттикне активно да учествувате во националните и меѓународните проекти, не само 
како проекти партнери туку и како проектни водачи.  

 

Со среќа! 

 

Мирјана Kовач и Барбара Кунчич 
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Дел I:  Изработка и управување со проекти финансирани од ЕУ 

1 Идентификување на можности за 
финансирање и оценување на 
проектната идеја 

Проектните идеи треба да бидат доследни на развојните 
приоритети на ЕК и приоритетите на државата.  Постојат 
бројни извори на нови проектни идеи: 

1. идеите може да потекнат од меродавните 
проектни партнери,  

2. од приоритетите дефинирани во стратешките документи,  
3. секторските политички програми,  
4. проблемите коишто треба да се решат. 

 
Проектните идеи може да се финансираат преку различни инструменти за 
финансирање: 

1. Претпристапни инструменти 
2. Програми за доживотно учење (Еразмус, Леонардо, Сократ...) 

 
Треба да се оцени важноста на проектната идеја. Следниве се клучните барања за 
оценување: 

1. оценка на политичката и програмската рамка  
2. анализа на меродавните засегнати страни, вклучувајќи ја и оценката на 

институционалните капацитети 
3. анализа на проблемот 
4. оценка на другите тековни и планирани иницијативи и проекти  
5. прелиминарна оценка на ресурсните и трошковните параметри  
6. прелиминарна оценка на проектното управување 
7. прелиминарна оценка на прашања поврзани со одржливоста 

 

Што треба да доставиме за одобрување на финансирањето? 

Кога ќе го најдете Повикот за предлози за кој мислите дека одговара на Вашата 
организација, ќе треба да ги симнете сите поврзани документи приложени кон Повикот. 
Најважни од нив се Упатството за апликантите, и Формуларот за аплицирање за грант 
Често пати овие документи се достапни само на англиски доколку апликацијата треба 
да се изработи на англиски, но, кога аплицирањето може да се изврши и на други 
јазици, тогаш и Упатството може исто така да биде достапно и на други јазици.  



 

Твининг проект „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука“ Компонента на ИПА инструмент 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската Унија 

Извор: Техничка помош за организации на граѓанското општество - ТАЦСО, www.tacso/org/documents/otherdoc 

5 

 

 
Сите Повици за предлози се отворени само во ограничен временски период, па затоа 
од особена важност е Вашата апликација да ја изработите пред истекот на рокот.  
Временскиот период за подготовка на апликацијата никогаш нема да биде доволно 
долг за Вашата организација да ја изработи „совршената“ апликација. 
 
На Повикот за предлози може да одговорите само доколку ги следите дадените 
упатства и прецизно ги користите урнеците на ЕУ.    Какво и да е застранување од 
процедурата ќе резултира со одбивање на Вашата апликација.  Затоа, од суштинска 
важност е Вашата организација да располага со капацитетите потребни за целосно 
исполнување на процедурите за доставување на предлог проект.   
 
Штом Вашата организација ќе ги идентификува соодветните извори на финансирање 
од ЕУ, и ќе наиде на соодветен Повик за предлози, и ќе започне да ја подготвува 
апликацијата за грантот, ќе треба да се размисли и дали Вашата организација впрочем 
располага со капацитетите потребни за навистина да се обезбеди и управува еден 
таков грант.  
 
Ова е важно поради две причини. 

a) Доколку Вашата организација не може да покаже дека располага со 
соодветните капацитети, нема да може да ги исполни изборните критериуми на 
Повикот за предлози и затоа апликацијата ќе биде одбиена. 

b) Дури и ако Вашата организација може да покаже дека располага со соодветните 
капацитети, доколку оперативно не е подготвена да се нафати со управување 
на еден таков грант, може да наиде на внатрешни проблеми со управувањето 
што може да има сериозни негативни последици по долгорочната иднина на 
организацијата. 

 
Во рамките на Упатствата за Повикот за предлози постојат два значајни дела: 
 

1. Дел за „Критериуми за погодност“. Разгледајте ги овие критериуми за да 
проверите дали Вашата организација (и партнерите) ги исполнуваат 
критериумите за правен статус и дали може да покажете историја на делување 
во рамките на секторот. 

2. Делот за „Критериуми за селекција (избор)“ (Матрица за оценување) ќе Ви 
помогне разберете дали Вашата организација располага со доволни ресурси да 
го спроведе проектот, како и соодветните капацитети за управување и стручни 
компетенции.   
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Дали мојата организација располага со капацитетите да ги исполни условите за 

финансирањето? 

Треба да се земат предвид некои важни прашања: 
1. Дали апликантот и, доколку ги има, партнерите располагаат со доволно 

искуство за управување со проекти?  
2. Дали апликантот и, доколку ги има, партнерите располагаат со доволна 

техничка експертиза? (пред се’ познавања на засегнатата проблематика.) 
3. Дали апликантот и, доколку ги има, партнерите располагаат со доволни 

капацитети за управување?  (вклучувајќи ги персоналот, опремата и 
способноста да се ракува буџетот за дејствувањето)? 

 
Пред да може некој грант да се додели на некоја организација, ќе се изврши проверка 
на низа придружни документи со кои се докажува дека организацијата навистина ги 
исполнува критериумите за погодност и избор.   Овие документи се однесуваат на 
правниот статус на организацијата, нејзините сметки и банковни уредби, докази за 
најажурно социјално осигурување и плаќање на даноци (каде што е потребно), како и 
друга оперативна документација.  Па така, Вашата организација мора да се осигура 
дека ја има на располагање сета потребна документација.  
 
Критериумите за погодност и селекција исто така ќе се применат и врз партнерите во 
апликацијата за грантот, па затоа од суштинска важност е Вашите партнери да бидат 
исто така добро подготвени и да располагаат со соодветните капацитети и 
компетенции.   
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2 Развивање на ефективни партнерства 
за проекти  

 

Најголемиот дел од можностите за финансирање од ЕУ 
кои се огласуваат преку Повици за предлози бараат 
организацијата да аплицира за грантот во партнерство со 
најмалку уште една друга организација. Во случаи кога 
партнерството не е задолжителен критериум за избор, 
обично се смета дека партнерството ќе донесе дополнителни „поени“ во процесот на 
оценување на апликацијата.   
 
Промовирањето на партнерствата во Повиците за предлози финансирани од ЕУ се 
врши од две причини:  

1. Партнерствата носат разновидност и дополнителни ресурси на какво било 
дејствување или работење, и е веројатно дека ќе резултираат во поефективно и 
поефикасно влијание. 

2. Во рамките на процесот на проширување на ЕУ ќе биде корисно сите засегнати 
страни да се здружат во еден дијалог преку кој подобро ќе се запознаат, а 
проектните партнерства е еден од начините да се поддржи ваквиот дијалог (без 
разлика дали во рамките на една земја, или меѓу земји).  

 
Исто така корисно е да се разбере дефиницијата на ЕУ за „партнери“, „соработници“ и 
„подизведувачи“ како што се опишани во повеќето Повици за предлози. 
 

Партнери: Партнерите на апликантите учествуваат во осмислувањето и 
спроведувањето на дејството, и во трошоците.  Затоа и тие мора да ги исполнат 
критериумите за погодност коишто важат и за самиот корисник на грантот, покрај 
другите критериуми коишто се однесуваат на партнерите. 
 
Соработници: И други организации може да се приклучат кон дејството.  Таквите 
соработници играат вистинска улога во дејството, но не може да добијат средства од 
грантот, со исклучок на дневници и патни трошоци. Соработниците на мора да ги 
исполнуваат критериумите за погодност.  
 
Подизведувачи: На корисниците на грантот им се дава можност да склучат договори 
со подизведувачи.  Подизведувачите не се ниту партнери ниту соработници, и 
подлежат на правилата за набавка наведени во Прилозите кон стандардниот договор 
за грант. 
Разбирање на начелата на партнерство 
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Како и за сите аспекти на проектно работење и подготвување на проекти, доброто 
планирање е клучно за препознавање на правиот партнер или партнери за проектот. 
Покрај размислувањата наведени погоре во однос на формалните „критериуми за 
погодност“ на партнерите во кој било Повик за предлози, Вашата организација треба 
да спроведе добро структурирани внатрешни разговори со цел да си појасните каков 
вид на партнер Ви е потребен.   Многу често може да се случи „правиот“ партнер да е 
веќе во партнерство со Вашата организација и веќе да имате воспоставено работни 
односи. Но, во голем број случаи, замислата да се спроведе иновативен проект бара 
да се откријат и нови партнери. 
 
Препознавањето на потенцијалниот партнер во сопствената земја може да биде тешко, 
но пак препознавањето на партнерите во другите земји може да претставува крајно 
тежок предизвик. Затоа, од суштинска важност е процесот на препознавање на 
партнерите за проектот да започне што е можно порано.  
 
Со цел да го препознаете вистинскиот партнер во друга земја би било корисно да ги 
земете предвид следниве прашања:   
 

1. Каков вид на организација барате? Голема или мала? Насочена кон давање 
услуги, во истиот или различен сектор? 

2. Дали ги имате ресурсите за воспоставување на партнерство? (на пример, за 
покривање на патните трошоци за да одржите состаноци лице во лице). 

3. Стапете во контакт со соодветното овластено лице. 
4. Бидете на чисто со Вашите временски рамки и рокови. 
5. Добро информирајте го Вашиот партнер, разјаснете му ги сите прашања во 

врска со ресурсите, и зајакнете го.  
 
Шест начела за градење на успешно партнерство: 

1. споделена визија и цели; 
2. меѓузависност помеѓу партнерите; 
3. заемна доверба и транспарентност; 
4. заемна отчетност; 
5. споделување на ресурсите; 
6. споделена стручна надградба и учење. 

 

Со цел да се одговори на конкретен Повик за предлози, Вашата институција треба да 
преземе две важни практични активности со своите партнери.   
 
Прво, од суштинско значење е секој од партнерите да се здобие со силно чувство на 
сопственост врз предложениот проект, или барем на дел од проектот.  За таа цел, 
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проектот треба да се изработи во соработка и партнерите треба да бидат вклучени во 
секој чекор од проектот.  
 
Второ, една од причините за вклучување на партнерот во проектот е таа што 
партнерот често располага со некоја особена форма на експертиза што може да му ја 
понуди на проектот.  Употребете ја таа експертиза како во фазата на осмислување на 
проектот така и во неговото спроведување, ако не друго, барем ќе се осигурате дека 
напишаниот предлог проект е технички издржан и веродостоен.    
 
Трет важен аспект на подготвувањето предлози во соработка е што ќе се направат 
јасни уредби и спогодби за тоа кој ќе ги стави проектните активности во пракса, како, и 
колку тоа ќе чини.  Организацијата којашто аплицира за грантот мора да го прикаже 
буџетот јасно така што секој партнер да биде целосно свесен за тоа кои ресурси се 
распределуваат за секоја од активностите. Анализата на трошоците во фазата на 
подготовка е особено чувствително прашање. 
 

Последниот практичен чекор за партнерите е да водат сметка да ја достават сета 
соодветна документација за апликацијата. Ова обично подразбира давање Изјава за 

партнерство, којашто се пишува во стандарден урнек, а вклучува информации за 
правниот статус на партнеровата организација, седиште, капацитетите, искуството, 
како и историја на врската со апликантот.   
 

Доколку Вашата организација ја известат дека успешно ја поминала апликацијата за 
грантот, погрижете се веднаш да ги известите сите партнери во проектот. И навистина, 
една од вообичаените причини поради кои партнерствата не успеваат е недостигот од 
добра и навремена комуникација. Низ животниот век на проектот од суштинска важност 
е Вашите партнери целосно и навремено да ги информирате.  
 
Ова може да подразбира: 

1. да се имаат јасни, писмени Спогодби за партнерство – ова се дополнителни 
документи покрај вообичаената Изјава за партнерство што се потпишува за 
потребите на апликацијата за грантот, и се доверливи документи меѓу самите 
партнери и не се споделуваат со Договорниот орган;  

2. да се одржи еден „почетен“ состанок со сите партнери за да се потврдат 
уредбите за спроведување, работните планови, и стратегијата за внатрешна 
комуникација. Доколку ова не може да се изврши лице во лице, обидете се со 
телефонска конференција; 

3. да се погрижите партнерите да имаат пристап до сите неопходни проектни 
документи и да им се достапни на јазик којшто го разбираат, и да ги поканите да 
придонесат во известувањето за напредокот на проектот и другите алатки за 
следење; 



 

Твининг проект „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука“ Компонента на ИПА инструмент 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската Унија 

Извор: Техничка помош за организации на граѓанското општество - ТАЦСО, www.tacso/org/documents/otherdoc 

10 

 

4. да водите сметка Раководителот/Координаторот на проектот да почитува 
одредени протоколи за донесување на одлуките така што и партнерите да 
бидат вклучени така и тогаш кога што е потребно согласно Спогодбата за 
партнерство. Ова е особено важно за донесувањето на финансиските одлуки; 

5. немојте да го игнорирате нарушувањето или затегнувањето на комуникацијата 
со партнерите, туку 
бидете проактивни во ублажувањето на споровите и мотивирање на Вашите 
партнери. 

3 Подготвување на успешни предлог 
проекти  

Важно е да се препознаат потребите на општеството во 
Вашата средина и да осмислите проект којшто ќе им 
одговори на потребите и на Вашата заедница и на 
Вашата организација. 
 
Исто така важно е да се биде свесен дека проектните 
идеи коишто не се поткрепени со силни докази 
најверојатно нема да бидат финансирани.  Погрижете се 
Вашиот предлог проект да се заснова на обемен процес на анализа: 

- соберете што е можно повеќе информации за проблемот што Вашата 
организација намерава да го засегне. Информациите мора да бидат важечки и 
веродостојни.  Може да користите званични извештаи и изданија, академски 
истражувања, написи од весници, или пак да соберете сопствени податоци по 
пат на интервјуа и анкети и други истражувачки техники;  

- користете алатки од типот на „дрво на проблемот“ и „дрво на целите“ за да го 
анализирате проблемот и да препознаете кој проект е навистина изводлив со 
оглед на големината и природата на проблемот, капацитетите на Вашата 
организација, и контекстот на проблемот.   Исто така мора да водите сметка 
дали и Вашата организација и заедницата на којашто и’ служите се сложуваат 
дека проблемот е приоритетен за да се засегне.  

- спроведете анализа на засегнатите страни и соберете мислења и совети од што 
е можно повеќе засегнати страни и потенцијални партнери. Колку повеќе 
сојузници стекнете во осмислувањето и спроведувањето на Вашиот проект, 
толку поиздржан ќе биде Вашиот предлог. 

- водете сметка при подготвувањето на Вашиот проект да ги земете предвид сите 
специјални потреби и да одговорите соодветно на предизвиците поврзани со 
каков било облик на дискриминација или влијание врз животната средина. 
Запомнете дека во голем број Повици за предлози постојат конкретни 
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критериуми кои се однесуваат на дејства кои вклучуваат прашања поврзани со 
родот, животната средина, или етничките малцинства.  

 
Еден од најдобрите начини да се формулира еден проект е да се користи Анализа на 
логичката рамка. Навистина, ЕУ ја нагласува важноста на оваа алатка и во повеќето 
Формулари за аплицирање за грант задолжително е да се достави и логичката рамка 
како прилог кон предлог проектот. 
Логичката рамка помага да се организира севкупната намера и целите на Вашиот 
проект, активностите коишто ќе придонесат за остварување на тие цели, како и 
нацртот показатели коишто Вие (и другите засегнати страни) може да ги употребите за 
да го следите напредокот кон целите.   
 
Логичката рамка се состои од матрица со клучните елементи на проектниот план, 
имено: 

- проектна хиерархија на целите, со други зборови Опис на проектот или Логика 
на интервенирање. 

- клучните надворешни фактори од критично значење за успехот на проектот, 
наречени Претпоставки; и   

- како ќе се следат и оценуваат постигнувањата во проектот, познати и како 
показатели и извори на проверка. Логичката рамка исто така ја дава и основата 
врз која се одредуваат потребните ресурси, или инпути, и трошоци, односно 
буџетот. 

 
Типичната структура на матрицата на логичката рамка  е прикажана подолу. 
 

 

 

Матрица на логичката рамка 

 

 Логика на 
интервенирањ
е 

Објективно 
проверливи 
индикатори/показате
ли на 
постигнувањата 

Извори и средства на 
верификација/провер
ка  

Претпоставк
и  

Севкупни 
цели 

Која е општата 
поширока цел 
кон  
која ќе 
придонесе 
проектот?   

Кои се клучните 
индикатори поврзани со 
севкупната цел?  

Кои се изворите на 
информации за овие 
показатели? 

 

Намена/Це
л на 
проектот 

Кои се 
специфичните 
цели кои 
проектот ќе ги 
постигне? 

Кои се 
квантитативните или 
квалитативни индикатори 
кои покажуваат дали 
и во колкава мера 

Кои се изворите на 
информации коишто 
постојат или може 
да се соберат? Кои 
се методите 

Кои фактори и  
услови не се 
под директна   
контрола на 
проектот, а се 
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специфичните цели 
на проектот се 
оствариле? 

потребни за да се добијат 
овие информации? 

неопходни за 
постигнување  
на овие цели? 
Кои 
ризици треба 
да се земат 
предвид?  

Очекувани 
резултати 

Кои се 
конкретните 
исходи кои се 
замислени да ги 
остварат 
конкретните 
цели? 
Кои се 
замислените 
ефекти 
и користи од  
Проектот? 
Кои 
подобрувања 
и промени ќе се 
создадат? 

Кои се 
показателите со кои ќе се 
измери дали и во колкава 
мера Проектот ги 
постигнал замислените 
резултати и ефекти?  

Кои се изворите на 
информации за овие 
показатели? 

Кои 
надворешни 
фактори и 
услови мора  
да се остварат 
за да се 
добијат  
очекуваните 
резултати на 
време? 

Активности Кои се клучните 
активности кои 
треба да се 
спроведат и по 
кој редослед со 
цел да се 
произведат 
очекуваните 
резултати? 

Кои се средствата 
потребни за 
спроведување на овие 
активности, на пр. 
персонал, 
опрема, обука, 
студии, набавки, 
оперативни постројки и 
др.?  

Кои се изворите на 
информации за 
напредокот на проектот? 

Кои 
предуслови 
се потребни 
пред 
да започне(ат) 
проектот(ите)? 
Кои услови 
надвор од 
директната 
контрола на 
проектот 
мора да се 
присутни 
за 
спроведување 
на 
планираните 
активности? 

 
При конструирање на логичката рамка за Вашиот проект, од суштинска важност е 
непрекинато да ја „тестирате“ логиката на Вашата рамка зашто мора да ја одржите 
дисциплината на логичката рамка.  Затоа, Вашиот нацрт мора да ја следи логиката 
опишана подолу.  
 

АКО се обезбедат соодветните инпути/ресурси, ТОГАШ може да се преземат 
активностите; 
 
АКО се преземат активностите, ТОГАШ може да се создадат резултатите. 
 
АКО се создадат резултатите, ТОГАШ ќе се оствари намената; и 
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АКО се оствари намената, ТОГАШ тоа би требало да придонесе кон општата цел. 

 

АКО сакаме да придонесе за општата цел, ТОГАШ мора да ја оствариме намерата; 
 
АКО сакаме да ја оствариме намерата, ТОГАШ мора да ги испорачаме наведените 
резултати;  
 
АКО сакаме да ги испорачаме резултатите, ТОГАШ мора да се спроведат наведените 
активности; и 
 
АКО сакаме да ги спроведеме наведените активности, ТОГАШ мора да ги примениме 
идентификуваните инпути/ресурси. 

 
Со цел да ја одржиме логиката на рамката, важно е нацртот да започне од горе 
надолу.  Честа грешка е што апликантите почнуваат да ги опишуваат „активностите“ 
(зашто тоа е најлесниот дел за пишување во логичката рамка!), па потоа се мачат да 
измислат „резултати“ и „намери“ кои би се вклопиле во активностите.  Секогаш мора 

да почнете со дефинирање на севкупната цел, намерата на проектот, и 

очекуваните резултати од него, а потоа да ги осмислите активностите. 

 
Да се зацрта изјавата со која ќе се опише намерата на проектот често може да 
претставува предизвик, но мора да се обидете намерата на Вашиот проект да ја 
опишете многу јасно и прецизно.  Обидете се намерата да ја опишете со само една, 
куса реченица. 

 
ЛОША ПРАКСА ДОБРА ПРАКСА 

Намерата претставува збир на 
резултатите: 
 
Подобрено е стручното образование и 

обука и зголемен е бројот на 

запишаните ученици. 

Намерата претставува последица од 
резултатите: 
 

Подобрен квалитет на системот за 

стручно образование и обука  

Резултати: 
1. Бројот на учениците запишани на СОО е зголемен за 10% во споредба со 

учениците од минатата година. 
2. Повеќе од 80% од наставниот кадар е квалификуван да работи со учениците. 

 

 

Друга честа проблематична област на логичката рамка се средните колони во кои се 
опишуваат „показателите“ и „изворите или средствата за проверка“ на показателите. 
Овие се суштински делови од логичката рамка зашто ќе ги користат различните 
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засегнати страни (вклучувајќи ја и ЕУ) за да им помогне да одредат дали проектот ја 
остварува намерата или не. Во еден момент од животниот циклус на проектот ќе се 
донесе суд за успехот или неуспехот на проектот, во голема мера засновано на тоа 
што сте го напишале во овие колони од логичката рамка. Овие прашања се однесуваат 
на „следењето“ и „оценката“ на проектите, кои пак може да бидат многу технички и за 
кои постојат добри референтни документи и насоки. 
 
Запишувањето на соодветните индикатори (показатели) може да претставува тежок 
предизвик, па затоа ќе биде корисно да ја појасниме дефиницијата за показатели. 
Показател претставува воочлива промена или настан кои нудат доказ дека нешто се 
случило – се дошло до некаков исход, се појавил некаков моментален ефект, или пак 
била воочена некаква долгорочна промена.  Тие не се толку доказ колку што 
претставуваат уверливи знаци дека настанот или процесот кои тврдиме дека се 
одвиваат навистина се случиле или се случуваат.  А доказите засновани врз поголем 
број на показатели ќе дадат убедлива потврда за нашите тврдења. Честа грешка е што 
се претпоставува дека показатели се всушност исто што и „целите“, па оттука 
показателите се запишуваат на начин што на крајот наликуваат на истите изјави како 
за „резултатите“. 
 
Запомнете, показателите НЕ се цели. 
 
Конечно, важно е да се размислува и за контекстот на Вашиот предложен проект и да 
се препознаат претежните услови кои се неопходни за успехот.  Претпоставките се 
надворешни фактори кои имаат потенцијал да влијаат (па дури и да го одредат) 
успехот на проектот, но лежат надвор од непосредната контрола на раководителите на 
проектот. Тие претставуваат одговор на прашањето: „Кои надворешни фактори може 
да влијаат врз спроведувањето на проектот и долгорочната одржливост на 
придобивките, но се надвор од контролата на проектното раководство?“   
Претпоставките обично се запишуваат во четвртата колона на вертикалната логика во 
логичката рамка.  
 
Вака функционира тоа: 

- кога ќе се спроведат активностите, и претпоставките на ова ниво се покажале 
вистинити, резултатите ќе се постигнат;  

- кога ќе се остварат резултатите и претпоставките на ова ниво, проектната 
намера ќе се оствари; и  

- кога ќе се оствари намерата и ќе се исполнат претпоставките на ова ниво, 
проектот ќе има остварено придонес кон постигнувањето на севкупните цели. 

 
И неколку последни совети за пишувањето на логичката рамка: 
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- нека пишувањето на логичката рамка стане камен темелник на осмислувањето 
на Вашиот проект; 

- погрижете се пишувањето на логичката рамка да биде тимска работа – вклучете 
колку што е можно повеќе персонал; вклучете ги партнерите; побарајте совет 
однадвор секогаш кога е можно; 

- упорно тестирајте ја логичката рамка за да проверите дали навистина е логична; 
особено проверувајте дали активностите се директно меродавни за 
постигнување на очекуваните резултати, и дали има доволно активности за да 
се постигнат резултатите.  

 
Штом ќе ја добиете грубата логичка рамка, поткрепена со најразлични податоци 
коишто сте ги собрале и анализирале, процесот на пополнување на целиот формулар 
за аплицирање за грантот треба да стане доста едноставен.  
ЛО 

Водете сметка предлогот да ги следи упатствата 

Поради фактот што формуларите на ЕУ за аплицирање за грант се прилично долги и 
детални, потребно е да се провери дали напишаниот предлог ги следи упатствата. Ова 
значи дека МОРАТЕ:   

1. да ги прочитате СИТЕ детали во Упатствата и придружните документи; 
2. да го пополните СЕКОЈ ДЕЛ од формуларот на апликацијата, следејќи ги 

внимателно упатствата. На пример, доколку упатствата вели дека некој 
конкретен дел треба да изнесува најмногу 3 страници, немојте да надминете 3 
страници;  

3. внимателно следете ги упатствата кои се однесуваат на роковите и како да се 
поднесе апликацијата. Доколку се промаши некој рок или доколку не ви се 
пополнети сите документи од Вашата апликација, Вашата апликација нема да 
се разгледува. 

 
Постојат четири елементи од Вашата апликација кои мора да ги исполнат 
критериумите за погодност пред 
апликацијата да се земе предвид за разгледување: 

1. погодност на апликантите; 
2. партнерствата и погодноста на партнерите; 
3. погодност на дејствата – дејства за кои може да се достави апликација;  
4. погодност на трошоците – трошоци кои може да се земат предвид за грантот. 

 
Исто така подробно внимавајте и на: 

- Формуларот на апликацијата; 
- каде и како да се достави Апликацијата; 
- рокот за поднесување на Апликацијата; 
- дополнителни информации за Апликацијата. 
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Исто така се советува внимателно да се разгледаат процедурите и критериумите за 
оценка и избор, зашто тоа може да ви помогне да ја напишете добитната апликација.  
 
Како да го погодите буџетот 

 

Многу е важно буџетот да биде реалистичен и во тесна врска со предложените 
активности.  Ова значи дека буџетот може да вклучува само ставки кои ги исполнуваат 
критериумите за погодност и дека буџетот треба да претставува пресметка на 
предвидените трошоци. Запомнете дека доколку Вашата организација успее да добие 
грант, тоа Ви дава за право да користите само % од надоместените стварни трошоци; 
НЕМА да добиете паушален износ во готово еднаков на вкупниот буџет; внимателно 
испитајте ги сите трошоци за спроведувањето на сите предложени активности од 
Вашиот проект.   Земете ги предвид не само трошоците на вашите дејства сега, туку и 
веројатноста од зголемувањето на трошоците поради инфлација во текот на 
наредните 12-24 месеци; подгответе го Вашиот буџет блиско следејќи го урнекот и 
упатствата за буџет каде што се опишани допуштените буџетски ставки. 
 
Исто така важно е да бидете свесни дека доколку Вашата Апликација успее, ЕУ може 
да побара од вас да извршите измени на поднесениот буџет пред да Ви го доделат 
грантот.  Затоа, се советува буџетот да го напишете со одреден простор за 
преговарање. 

 

5. 
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4  Поминување на оценувањето 

Предлозите ги оценува Комитетот за оценување назначен од страна на Договорниот 
орган кој се состои од Претседавач без право на глас, Секретар без право на глас и 
непарен број на членови со право на глас (најмалку тројца). Членовите со право на 
глас мора да ги поседуваат техничките и административните капацитети кои им се 
потребни за да дадат издржано мислење за предлогот.  Мора да имаат разумно 
познавање на јазикот на кој е поднесен предлогот.  
 
Комитетот за оценување често добива поддршка од надворешни „оценувачи“ кои се 
стручни, ангажирани според истите критериуми кои се наведени погоре, и со конкретно 
искуство и експертиза кои одговараат на секторот и полето од Повикот за предлози.  
 
Процесот на оценување на апликацијата се одвива по редоследот даден подолу:  

1. прием и заведување на предлозите; 
2. воведна сесија и административна проверка; 
3. каде што одговара, оценка на Белешка за концептот; 
4. оценка на формуларот за аплицирање; 
5. проверка на погодноста; 
6. заклучоци од Комитетот за оценка. 

 
Од овој процес може да се препознаат три клучни фази во кои може да се најде 
апликацијата.  Се советува Вашата нацрт апликација да ја тестирате согласно 
Решетката за оценување. 
 

 

Упатства за бодување 
 
Решетката за оценување е поделена на делови и пододдели. На секој пододдел мора 
да му се додели 
доделат бодови од 1 до 5 согласно следниве упатства: 
. 
Бод  Значење   

1 Многу слабо 

2 Слабо  

3 Соодветно 

4 Добро 

5 Многу добро 
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Пример на Матрица за оценување  

 

1. Финансиски и оперативни капацитети Бод Меродавниот дел од 

формуларот за 

аплицирање 

1.1 Дали апликантот и партнерите располагаат 
со доволно искуство за управување со проекти?  

/5 II. 4.1 

1.2 Дали апликантот и партнерите располагаат 
со доволна техничка експертиза? (пред се’ 
познавања на засегнатата проблематика.) 

/5 II. 4.1 

1.3 Дали апликантот и партнерите располагаат 
со доволни капацитети за управување?  
(вклучувајќи ги персоналот, опремата и 
способноста да се ракува буџетот за 
работењето)? 

/5 II. 4.2 

1.4 Дали апликантот располага со стабилни и 
доволни извори на финансирање? 

/5 II. 4.2 

Вкупно бодови: 20  

Коментари:   

 

2. Важност Бод Меродавниот дел од 

формуларот за 

аплицирање 

2.1 Колку е важен предлогот за целите и за 
еден или повеќе од приоритетите од повикот за 
предлози? 
Забелешка: 5 бода (многу добро) ќе се доделат 
само доколку предлогот конкретно засега 
најмалку еден приоритет. 
Забелешка: 5 бода (многу добро) ќе се доделат 
само доколку предлогот содржи конкретни 
елементи на додадена вредност, како што е 
промовирање на 
родова еднаквост и еднакви можности 

/5x2 II. 4.1 

2.2 Колку е важен предлогот за конкретните 
потреби и ограничувања на целната земја/земји 
или регион(и)? (вклучувајќи избегнување на 
поклопување и синергија со други иницијативи 
на ЕК). 

/5 II. 4.1 

2.3 Колку вклучените страни (крајните 
корисници, целните групи) се јасно дефинирани 
и стратешки изберени? Дали нивните потреби 
се јасно дефинирани и дали предлогот 
соодветно ги засегнува? 

/5x2 II. 4.2 
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Вкупно бодови: 25  

Коментари:   

 
3. Методологија  Бод Меродавниот дел од 

формуларот за 

аплицирање 

3.1 Дали предложените активности се 
соодветни, практични, и доследни со целите и 
очекуваните резултати? 

/5 II. 4.1 

3.2 Колку е кохерентна севкупната осмисленост 
на дејството? 
(особено, дали ја одразува анализата на 
засегнатите проблеми, дали ги зема предвид 
надворешните фактори и дали предвидува 
оценка?) 
 

/5 II. 4.1 

3.3 Дали е задоволителен степенот на 
вклученоста и учеството на партнерите во 
дејството?  
Забелешка: Доколку немате партнери, ќе 
добиете 1 бод. 

/5 II. 4.2 

3.4 Дали акциониот план е јасен и изводлив?   

3.5 Дали предлогот содржи објективно 
проверливи показатели за исходот од 
дејството? 

  

Вкупно бодови: 25  

Коментари:   

 

4. Одржливост  

  

4.1 Дали е веројатно дека дејството ќе има 
опипливо влијание врз целните групи? / 5 I.2.1 
 

5 I 1.7 

4.2 Дали е веројатно предлогот да има умножен 
ефект? (вклучувајќи го и опсегот за...? 

5 I 1.7 

4.3 Дали очекуваните резултати од 
предложеното дејство се одржливи: 
- финансиски (како ќе се финансираат 
активностите после завршувањето на 
фондовите од ЕК?) 
- институционално (дали структурите коишто 
овозможуваат да се продолжи со активностите 
ќе постојат и кога ќе се заврши со дејството?  
Дали ќе постои локална сопственост на 

5 I 1.7 
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резултатите од дејството?) 
- на политичко ниво, каде што важи (какво ќе 
биде структурното влијание од дејството – на 
пр. дали ќе доведе до такви нешта како што се 
подобрена легислатива, код на однесување и 
метод? 

Вкупно бодови: 15  
Коментари:   

5. Буџет и економичност   

5.1 Дали е задоволителен сразмерот меѓу 
пресметаните трошоци и очекуваните 
резултати? 

5 1.3 

5.2 Дали предложените расходи се неопходни 
за спроведување на дејството? 

5x2 1.3 

Вкупно бодови: 15  

Коментари:   

 
Важно е да се запомни дека процесот на аплицирање за грант финансиран од ЕУ е 
конкурентен процес, а конкуренцијата станува се’ посилна. Затоа, важно е да се 
препознаат начини на кои предлогот ќе може јасно да го зголеми бројот на бодови од 
оценката и да го заинтересира Комитетот за оценка за предлогот. Запомнете дека 
Комитетот за оценка најверојатно ќе треба да прочита стотици предлози така што 
слабо напишаните и слабо прикажаните предлози нема да ги импресионираат. 
 
Неколкумина стручњаци, кои порано биле дел од Комитетите за оценка за оценување 
на апликациите за грантови финансирани од ЕУ, ги предложија следниве „совети“ 

како Вашиот предлог да стане поконкурентен: 
- користете јасен и едноставен јазик, и водете сметка Вашите објаснувања да 

бидат лесно следливи и логични. немојте да претпоставувате дека Комитетот за 
оценка ќе го познава контекстот на Вашиот проект, така што водете сметка да ги 
појасните сите референции, и не користете жаргон, освен ако не објасните што 
значи; 

- немојте да бидете преамбициозни. проектите треба да се осмислат така што да 
постигнат остварливи цели на разумен начин; 

- немојте да копирате и налепувате од нечиј туѓ проект или да правите плагијат 
на претходни проекти коишто Вашата или некоја друга организација веќе ги 
спровела. Погрижете се Вашиот проект да биде иновативен и да додаде 
вредност на другите активности; 
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- не одговарајте на Повикот за предлози што не потпаѓа под опсегот на работа на 
Вашата организација; проектот ќе победи само ако е согласен со мисијата на 
својата организација; 

- покажете силна важност за приоритетите од Повикот за предлози;  дури и ако 
доставите многу иновативен и добро структуриран предлог, сепак може да биде 
одбиен доколку има мало значење за конкретниот Повик за предлози; 

- бидете реалистични; проектите треба да го засегнат реалните потреби на 
целните групи; не се обидувајте да преувеличувате некоја потреба или да ја 
вклопите во описот на Вашиот проект; јасно и прецизно објаснете ги потребите 
коишто ги засегате со Вашиот проект; 

- вклучете ги корисниците од Вашиот проект. вклучете ги во процесот на 
формулирање на проектот, особено кога се препознаваат потребите;  оваа 
пракса ќе Ви помогне да ги препознаете вистинските потреби, најефективните 
активности, и погрижете се за нивното учество во фазата на спроведување, што 
значително се вреднува од страна на Договорниот орган и корисниците;  

- нагласете го Вашето искуство. спомнете го Вашето претходно искуство со 
предложените активности; доколку ова е прв пат да преземате таква активност, 
објаснете со конкретни чекори како ќе ги управувате активностите со цел да му 
покажете на Оценувачот како ќе го надминете својот недостиг од искуство и 
дали може да воспоставите рамнотежа помеѓу Вашите институционални сили и 
слабости;  

- вклучете ги Вашите партнери;  партнерите не служат само за исполнување на 
предусловот од Повикот за предлози. тие се дел од самиот процес со кој се 
собираат различни искуства и знаења на една маса и истите треба да додадат 
значајна вредност кон предложениот проект. Објаснете како ќе го засилат 
предложеното дејство и како веќе оствариле придонес. 

- внимателно одберете ги своите активности. искусниот Оценувач може да 
препознае дали некој проект е предложен со цел да се добијат средства за 
одредена активност, како што е финансирање на фестивал или студиска 
посета, одошто за постигнување на предложените цели;  поврзете ги своите 
активности со секоја од потребите и објаснете како ќе им одговорите на 
потребите така што јасно да ги остварите своите проектни цели;  активностите 
мора да послужат за постигнување на проектните цели, а не обратно;  

- обрнете поголемо внимание на следењето и оценката. Покажете му на 
Оценувачот дека веќе сте ги обмислиле и испланирале алатките за следење и 
оценка коишто ќе ги користите за време на спроведувањето на проектот; 

- дадете цврсти аргументи за одржливоста; покажете му на Оценувачот дека веќе 
во голема мера сте размислувале за тоа како да ја осигурате одржливоста на 
Вашето дејство. Нека Вашите аргументи бидат реалистични и нека бидат 
зависни од надворешните фактори, но во рамките на Вашата одговорност и 
капацитети. 
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5 Управување со Договорот за грант 
од ЕУ  

Доколку Вашата институција добие грант, првото нешто 
што треба да го направите е да се потсетите дека 
грантот од ЕУ НЕ Ви е подарок, туку приоднес за 
финансирање кој е условен со извесен број на прашања 
и процедури.  Оваа „условеност“ на наградата во детаљи 
е опишана во Договорот за грант, кој претставува 
правен документ којшто е заемно договорен и потпишан 
помеѓу Договорниот орган и Корисникот на грантот на 
којшто грантот му е доделен. Од суштинска важност е 
вишите управители во Вашата организација јасно да ја 
разберат содржината на Договорот за грант.  
 
Стандардниот Договор за грант се состои од следниве делови: 

Посебни услови – коишто го опишуваат специифчниот контекст и параметрите 
на Повикот за предлози, ги детализираат критериумите за погодност на 
трошоците, критериумите за погодност на дејствата, како и времетраењето и 
локацијата на дејството, како и информации за двете договрни страни; 
Прилог I: Опис на Дејството – предлог проектот како што е опишан во 
пополнетиот Формулар за аплицирање.  
Прилог II: Општи услови – општите услови што ги поставува ЕУ. 
Прилог III: Буџетот за Дејството – како што е запишан во Апликацијата,  
Прилог IV: Договор – процедурите за добивање на наградата; 
Прилог V: Стандардниот урнек на „Барање“ за упата и формуларот за 
финансиска идентификација;  
Прилог VI: Урнекот за извештаите; 
Прилог VII: Извештајот за проверка на расходите. 

 
Имајте предвид дека промени во договорот може да се направата само по пат на 
договорен процес заедно со Договорниот орган. Какво и да е отстапување од 
Договорот за грант коешто не ги следи соодветните процедури најверојатно ќе доведе 
до загуба на дел од финансирањето. 
 
Разбирање на Договорот за грант 
 
Бидејќи секогаш постои временска разлика од кога ќе се напишат предлог проектот и 
апликацијата за грантот, и кога ќе се додели грантот и ќе се потпише Договорот за 
грантот, нормално е осмислениот проект незначително да се измени за време на 
спроведувањето. И навистина, доброто управување со проектот секако подразбира и 
извесен степен на управување со промените во проектот. Сепак, треба да се 
испочитуваат строги процедури пред да може да се направат какви било промени во 
еден договорен проект, со цел да се запазат правилата за правична конкуренција.    
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Секако дека би било неправично да се направат такви промени во наградената 
Апликација коишто можеле да доведат до пониско оценување и бодување.   
 
Разните видови промени што може да се направат во договорите за грантовите обично 
се категоризираат како „помали промени“ или „поголеми промени“.  
 
Неколку примери за помали промени: 

- промени во активности или буџетот коишто не влијаат врз основната намера на 
проектот; 

- преместувања помеѓу заглавја во буџетот коишто опфаќаат 15% или помалку 
варирање;  

- промени во единечните стапки за човечки ресурси. 
 
Неколку примери за поголеми промени: 

- значителни промени во активностите коишто влијаат врз основната намера и 
показателите на проектот; 

- преместувања помеѓу заглавја во буџетот надвор од границата од 15%; 
- промена на Проектните партнери; 
- продолжување на Договорот; 
- промена во статусот или називот на Корисникот на грантот. 

 
И за помалите и за поголемите промени во Договорот за грант обично постојат 
специфични формулари кои треба да се пополнат и одобрат од страна и на двете 
страни во договорот пред која било промена да може да стане правосилна.  
 
Покрај тоа, сите средства на ЕУ мора да се потрошат согласно упатствата на ЕУ. 
Употребата на средствата може да се намени за набавка на добра и услуги, покрај 
трошоците за плата за проектниот персонал. Постојат строги процедури за вршење на 
таквите набавки.   
ЧЕКОР 3  
 
 
Комуникација и видливост 
 
Фондовите на ЕУ мора јасно да го прикажат изворот на финансирањето и мора да ги 
промовираат начелата на кои се темели ЕУ. Од таа причина ЕУ развила едноставен, 
но сеопфатен, збир од упатства за комуникација и видливост. Истите се содржат во 
Прирачникот за комуникација и видливост. Овој прирачник содржи совети и 
упатства кои се однесуваат на:  

- препознавање на целните публики; 
- нацрт на Планот за комуникација; 
- урнеци и елементи за визуелен идентитет на ЕУ; 
- барање совети од ЕК – делегации, одделенија за комуникација; 
- материјали коишто не ги исполнуваат барањата за видливост и чиишто трошоци 

може да се сметаат за непогодни! 
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Неколку совети и сугестии од практичарите кои управувале проекти 
финансирани од ЕУ 

 

� Што треба 

Основајте функционален проектен тим и погрижете се членовите на тимот коишто 
биле вклучени во осмислувањето и пишувањето на проектот исто така да бидат 
вклучени и во неговото спроведување. Проектниот тим исто така мора да содржи 
раководство коешто ќе биде отчетна за напредокот на проектот и известувањето; 
воспоставете и одржувајте организиран систем на администрација на проектот, и 
обрнете особено внимание на водењето на финансиска евиденција – запомнете дека 
мора да поседувате важечки сметки за сите проектни расходи; 
погрижете се Вашата организација да располага со доволен готовински проток којшто 
ќе Ви овозможи да започнете со Вашиот проект и да спроведете активности пред и да 
ги добиете ратите од грантот, но не правете никакви расходи пред да го потпишете 
Договорот за грант;  
внимателно и подробно прочитајте го Вашиот Договор за грант; 
добро информирајте ги за проектот Вашите целни групи и учесниците во активностите 
од Вашиот проект и побарајте повратно мислење од нив;  
бидете добро информирани за тоа што се случува во Вашиот регион и сектор, така што 
раководството на Вашиот проект да може да ги изврши потребните промени како 
одговор на промените во проектната средина. И сетете се да побарате совет од 
Договорниот орган во врска со промените во Вашиот проект; 
бидете свесни дека Вашиот Договор за грант е со ограничено времетраење, па затоа 
мора внимателно да го планирате спроведувањето на активностите и да си дозволите 
доволно време не само за извршување на активностите, туку и за поднесување на 
извештајот.  
 

� Што не треба 

не чекајте до средината или крајот на проектот за да смислите како да ги оцените 
постигнувањата во проектот, туку погрижете се проектот да располага со добро 
осмислена рамка за следење и оценување уште од самиот почеток; 
не се колебајте да побарате совет и помош од надворешните набљудувачи на Вашиот 
грант финансиран од ЕУ во врска со спроведувањето и администрацијата на Вашиот 
проект. Надворешните набљудувачи се многу добро информирани и обично многу 
искусни во управувањето со проекти финансирани од ЕУ и се тука за да Ви помогнат; 
не ги заборавајте своите партнери.  Вклучете ги во секоја фаза од проектот, особено 
кога ви е потребен совет во врска со прашања поврзани со управувањето со проектот 
и известување;  
не чекајте до последна минута за да го напишете извештајот за Вашиот проект, туку 
напишете нацрт извештај после секоја проектна активност и после овие нацрти 
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искористете ги за да го сочините Вашиот званичен извештај до Договорниот орган.   
Исто така и својот финансиски извештај одржувајте го постојано ажурен, така што за 
секоја активност да постои соодветно прокнижување дополнето со сите сметки за 
расходите; 
не се обидувајте да ги промените целите или намерата на Вашиот проект зашто тоа би 
противречело на роковите и условите на Вашиот Договор за грант. 
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6 Усогласеност на следењето и 
известувањето за ЕУ фондовите  

За време на спроведувањето на проектите помогнати со 
грантови, институциите ќе мора да покажат способност 
да преземат специфични аспекти на управување со 
проектот кои се бараат со условеноста на Договорот за 
грант на ЕУ. Ова подразбира способност за: 

- управување со сопственото внатрешно следење 
и администрација на проектот; 

- помагање на надворешното следење на проектот 
и поднесување на задолжителните извештаи до Договорниот орган. 

 
Затоа мора да постојат системи со кои ќе се осигура сообразноста со Договорот за 
грант, и ќе се покаже дека постои управување со податоците кои ќе помогнат да се 
покаже напредокот кон целите на проектот. Обично, за време на спроведувањето на 
проектот помогнат со грант „набљудувачите“ ќе дојдат во една или две посети заради 
следење. Овие набљудувачи се договараат преку Договорниот орган и од Корисникот 
на грантот се бара да помогнат при нивната посета. Покрај тоа, покрај повремените 
теренски посети, Договорниот орган ќе бара од вас да поднесувате редовни 
информации од следењето и извештаи за напредокот. Затоа, на набљудувачите мора 
да им се дадат потребните одговори и поткрепните документи. 
 
Ова се некои од вообичаените прашања од набљудувачите:   
Дали биле користени правилни процедури за вреднување на тендерите?  

Дали опремата/набавките се тука? 

Дали се користат за целите за кои биле наменети?  

Дали сериските броеви се совпаѓаат со фактурите? 

Дали на ЕУ и’ се дава соодветна видливост? 

Што ќе се случи на крајот од проектот? 

 

Покрај надворешното следење на грантот на ЕУ, ќе Ви се бараат редовни пишани 
технички и финансиски извештаи поткрепени со меродавна документација. Ваквиот 
процес на поднесување извештаи обично се врши на секои три до шест месеци, како и 
на крајот од проектот.   
 
Сериозно се препорачува уште пред да аплицирате за грантот да размислите за 
сопствените капацитети неопходни за исполнување на обврските за поднесување 
извештаи и водење евиденции. 
 
А штом ќе Ви се додели грантот, мора да ги преземете неопходните мерки за 
исполнување на сите барања за известување. На почетокот за многу организации ова 
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претставува огромна задача, но, со целосна поддршка од повисокото раководство, 
може да се остварат долгорочни придобивки за надградба на капацитетите.  
Провизорна содржина на 
Конечниот дел од сложениот процес на управување со проекти финансирани од ЕУ е 
способноста да се премине подалеку од формалните барања за известување за 
Договорот за грант и способноста точно да се препознае кои биле постигнувањата а 
кои биле неуспесите на проектот.   Обидете се да востановите како дошло до истите, и 
документирајте ги за идните потреби на сите засегнати. 
 
Следењето и оценката не само што мерат колку добро работите, туку и Ви помагаат да 
станете поефективни.  Оценката има две главни цели: 
 
1) За учење и развој 
Следењето и оценувањето на своите услуги ќе Ви помогне да процените колку добро 
работите за да може да работите уште подобро. Треба да се прашате што се случило 
и зошто – што функционира, а што не. Оценувањето служи да научите повеќе за 
активностите во една организација, а потоа да го искористите наученото. 
ЧЕКОР  
2) За отчетност – да им покажете на другите дека сте делотворни 
Донаторите (како што е ЕУ) и другите засегнати страни ќе сакаат да знаат дали парите 
сте ги потрошиле соодветно. Донаторите вршат притисок да им обезбедите докази за 
својот успех. Голем број проекти мора да одговорат на ова барање за да преживеат. 
 
Мора да се погрижиме да воспоставиме таков систем кој не само што ќе го поддржи 
надворешното следење и оценување како и ревизиите, туку и ќе осигура сите 
активности околу следењето и оценувањето да одат во прилог на сопствениот развој 
на организацијата.  Многу често се вработува конкретен персонал за да го спроведе 
проектот, но штом ќе заврши проектот и ќе се исцрпат средствата, тој персонал ја 
напушта организацијата, а со нив се губат сите искуства стекнати во спроведувањето 
на проектот. Затоа, се советува да се изнајде начин да се задржи проектното искуство, 
особено научените лекции за оценување и управување со фондовите на ЕУ, што за 
возврат не само што ќе ви помогне за идните аплицирања, туку и ќе може да се 
сподели со другите кои се помалку искусни. 
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Дел II: Проучување на случај 
 

Овој случај за проучување беше изработен од страна на советниците на Институтот на 
Република Словенија за стручно образование и обука во рамките на претпристапниот 
инструмент Фаре 2003. Овој случај прикажува како се изработува и управува проект 
финансиран од ЕУ. Проектот има за цел подобрување на обуката на вработените 
наставници со цел развивање на нивните компетенции, признавање на формалното и 
неформалното образование на наставниците, и развивање на систем за ИТ поддршка 
за делотворна обука на вработените наставниците.  

 

ТТнет-инструмент за доживотно учење на 
полето на обука на вработените наставници  
 

1 Содржина 

Во земјите-членки на ЕУ, на национално ниво дејствува мрежата ТТнет, во која се 
здружуваат институциите кои работат на полето на образование и обука на наставници 
најчесто од средните стручни училишта. Институцијата-координатор за ТТнет во 
Словенија е Центарот за стручно образование на Република Словенија.  
 
ТТнет Словенија ќе стане основен инструмент за воведување на концептот за 
доживотно учење во полето на образование и обука на наставници.  
 
Преку четири клучни активности (развој на систем на компетенции, развој на систем за 
признавање на неформално и информално добиеното знаење на наставниците, 
образованието и обуката како и информатичката поддршка за работа на мрежата), кои 
ќе се развиваат во проектот ќе започнеме со работа на мрежата и ќе ги определиме 
основните подрачја за образование и обука на наставниците во иднина. Непосредната 
целна група се наставници во пет партнер-училишни центри, а посредната целна група 
се сите наставници во Словенија.  

 

2 Цели 

Општи цели: 

- Воспоставување на ТТнет како основен инструмент за воведување на концептот 
на доживотно учење во полето на образование и обука на наставниците; 
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- Развивање на конкурентен пристап во натамошното образование и обука на 
наставниците; 

- Подигнување на квалитетот на системот за образование и обука на 
наставниците; 

- Подобрување на знаењата и вештините на наставниците и лицата кои ги 
слушаат курсевите, директорите на училиштата и лицата кои ја вршат обуката 
на возрасни, менторите, изведувачите и организаторите на обуката за возрасни 
и советниците; 

- Поттикнување на системот за потврдување на неформално и информално 
добиеното знаење и компетенции;  

- Подобрување на компјутерската писменост во стручното и техничкото 
образование; 

- Воспоставување на мрежа на центри за одличност за дисеминација на 
резултатите од проектот и за развој на стручното и техничкото образование и 
образованието за занимање; 

- Зголемување на следливоста и препознатливоста на доживотното учење во 
полето на образование и обука на наставниците. 

 

Специфични цели: 

- Развивање на модел-систем на компетенции за современо стручно училиште;  
- Менување на улогата на наставникот од лице кое пренесува знаење во лице кое 

ги обликува компетенциите на учениците; 
- Подобрување на мотивацијата и креативноста кај наставниците и кај учениците; 
- Обука на наставниците за активно одговарање на европските иницијативи кои 

произлегуваат од членството во ЕУ; 
- Обука на наставниците за работа со ученици со посебни потреби; 
- Обука на наставниците за користење на мултимедијата и за развивање на 

мултимедијална настава и лекции; 
- Поттикнување на употребата на ИКТ во системот на натамошно образование и 

обука на наставниците и со тоа промовирање на ИКТ во стручното образование; 
- Развивање на систем на потврдување на неформално и информално добиените 

знаења и компетенции на учениците; 
- Подобрување на организацијата за изведување на семинарите 

(административна поддршка за организирање на семинарите; евалвација на 
семинарите од страна на учесниците преку електронски прашалник, следење на 
образованието и обуката на секој наставник, директор, ментор, U); 

- Подобрување на содржините и организацијата на образованието и обуката 
согласно резултатите од евалвацијата (индивидуализација на семинарите за 
конкретни групи – наставници, директори, ментори, U). 
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3 Аргументи 

Соодветност на проектот согласно програмските цели 

 
На Лисабонскиот самит одржан во 2000 година, Европскиот Совет ја постави целта 
Европа да стане најконкурентна и најдинамична економија во светот, способна за 
одржлив економски раст со поголем број и подобри работни места како и со поголема 
социјална кохезија. 
 
Врз основа на оваа цел, во 2002 година, Одборот за образование постави три 
долгорочни стратешки цели за иднината на системите за образование и за обука, кои 
станаа првиот официјален документ во кој го составија нацртот на сеопфатниот и 
кохерентниот европски пристап кон политиките на ЕУ за образование и обука. 
 
Првата долгорочна стратешка цел е подобрување на квалитетот и ефикасноста на 
системите за образование и обука во светлина на новите барања, кои ги бара 
образовната заедница и ревидирани модели за подучување и учење. Во рамки на оваа 
стратешка цел има пет цели од кои две се директно врзана со нашиот проект, имено:  
- подобрување на образованието и обуката на наставниците и усовршувањето, 
- гарантиран пристап до ИКТ за секого. 
 
Европската комисија разви заеднички Европски начела за квалификации и 

компетенции на наставниците (Common European Principles for Teacher Competences 

and Qualifications, 2004), кои се одговор на задачите поставени во извештајот на 
Советот на Европа и на Европската комисија за напредокот на целите поставени во 
извештајот за Образование и обука 2010 (Education and Training 2010).  
 
Образованието на наставниците е мултидисциплинарно и мора да обезбеди стручно 
знаење од конкретна област, педагошко знаење, компетенции во полето на 
насочување и советување на учениците како и разбирање на социјалните и 
културолошките димензии на образованието. Само ова може да обезбеди соодветен 
одговор на потребите на одделните ученици.  
 Клучните компетенции кои наставникот мора да ги поседува се: 

- Работа со информации, знаења и технологија, 
- Работа со луѓе (наставници, младина, возрасни и постари лица, колеги), 
- Работа во општеството (на локално, регионално, национално, европско и светско 

ниво). 
 
Општата цел на програмата Phare 2003 – Доживотно учење е подигнување на нивото 
на културата за доживотното учење и јакнење на степенот на ефикасно вклучување во 
активностите на доживотното учење во Словенија. Оваа цел би била постигната со 
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гарантирање на квалитетот, соодветноста и достапноста на образованието, обуката и 
советувањето како клучни елементи на политиката за доживотно учење. 
 
Ние ќе развиеме систем на компетенции за современо училиште во стручното 
образование, ќе ги обучиме наставниците за нивно полесно добивање, ќе развиеме 
електронска поддршка за семинарите и со тоа ќе овозможиме пофлексибилен одговор 
на потребите на стопанството и на пазарот на труд и ќе развиеме систем за 
признавање на неформално добиеното знаење и компетенции за наставниците. Со 
развојот на електронската поддршка во приготвување и организација на 
образованието и обуката – истите ќе ги направиме пофлексибилни и ќе овозможиме 
побрз одговор кон потребите на стопанството и пазарот на труд. 
 
Соодветност на проектот согласно програмските приоритети 

 
Посебен акцент во проектот за подобрување на образованието и обуката на 
наставниците кој е резултат од се поголемиот степен на професионализација на 
работата на наставниците и на лицата кои се обучуваат во однос на променетата 
улога на наставникот, кој станува "лице-посредник" во морето информации и 
"примател" на лицата кои учествуваат во образованието и обуката. 
 
Проектот го следи клучниот критериум и приоритети: 
Развој на стратегија во полето на континуираното образование и обука за 
наставниците согласно релевантните ЕУ стратегии (меморандумот за Доживотно 
учење) преку следниве активности: 

- Основање и функционирање на европска иницијатива за ефикасно 
спроведување на концептот за натамошно образување и обука на обучуваните 
лица »Teacher Training Network« - ТТнет на словенечкиот простор; 

- Надградување на мрежниот портал за поддршка на работата на ТТнет и на 
останатите слични ентитети за промоција на ефикасно образование; 

- Развивање на програми за обука за учесниците во ТТнет и развивање на 
соодветни е-алатки и материјали; 

- Обука за признавање на стручните квалификации наменета за изведувачите на 
постапката. 

 
Идентификација на утврдените потреби и на пречките во целните региони 

 
Потребата од подобрување на квалитетот на системот за натамошно образование и 
обука на наставниците е неопходна доколку сакаме да ги достигнеме целите 
дефинирани во заедничкиот програмски документ и целите кои ги зацрта Европскиот 
Совет на Лисабонскиот самит. 
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Електронската поддршка за доживотното учење на подрачјето на образование и обука 
ќе помогне за поголема транспарентност на доживотното учење. Со тоа ќе се 
поедностави и следењето на самата обука како и следењето на индивидуалното 
доживотно учење (на наставниците, на директорите, менторите,U). Со тоа што 
системот ќе овозможи навремено распишување на програмите за образование и обука, 
со тоа и ќе се поедностави и планирањето на процесот на работа на посетителите на 
обуката. 
 
Список на целни групи и проценка на бројката на директни и индиректни 

учесници  

 
Директната целна група на наставници кои ќе ги развиваат компетенциите во партнер-
училиштата (100), учесници во обуката во времетраење на проектот (300), и сите лица 
натаму вклучени во образованието и обуката, кои ќе ги спроведе ТТнет: 
 

− Организатори на семинарите во рамки на образованието и обуката на наставници  
− Организатори и обезбедувачи на образование за возрасни  

− Учесници во образованието и обуката 
− предавачи 
− директори на училишта 

− ментори во работните организации  
− советодавци на портфолио 
− донесувачи на политики во полето на образование и обука на наставници  

 
 

Причини за избор на целните групи и активностите 

 
Центарот за стручно образование на Р. Словенија спроведе анкета помеѓу 
наставниците во стручните училишта, преку која го утврди стручниот развој на 
слушателите. Резултатите од анкетата се: 
 

- на усовршувањето во полето на основното стручно образование објавено во 
Каталогот отпаѓаат 55,8 % од анкетираните лица, а понудата на тоа поле се 
оценува како слаба со 38,6 %; 

- на усовршуавњето на педагошко-андрагошкото поле, објавено во Каталогот 
отпаѓаат 28,6 % од анкетираните лица; понудата се оценува како добра но 
покрива само половина од потребите на анкетираните лица; 

 
- Во полето на информатичко-комуникациските вештини се забележува дека 
анкетираните лица се највешти во уредување и организација на текстови (71,8%), но 
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изненадувачки слаби способности за користење на презентациски програми (18%), 
само нешто над третина од анкетираните знае да користи интернет e-меил (34,1 %). 
 
При мониторирање на спроведените програми во 3 и 4- годишното стручно 
образование кое го врши Центарот за стручно образование на РС се утврди дека 10% 
од наставниците не посетувале ниту една програма за натамошно образование и обука 
во последните 10 години. 
 

Релевантност на проектот за целните групи  

 
Компетенциите  на наставниците во стручното образование и обука ќе се дефинираат 
и тие ќе бидат основа за развивање на програми за образование и обука, онаму каде 
анализата ќе покаже дефицит од нив. Со ова ќе се подобри квалитетот на 
образованието за наставници. 
 
Портфолиото за потврдување на неформално и информално добиените знаење и 
вештини на наставниците ќе овозможат вреднување на неговото/нејзиното претходно 
професионално усовршување и информално добиените компетенции. Со тоа ќе се 
поттикне наставниците да се усовршуваат и надвор од Каталогот за натамошно 
образование и обука на наставниците и обука на во другите земји-членки на ЕУ. Ова 
исто така ќе овозможи следење и надградба на кариерата на наставниците. 

 

4 Детален опис на работните пакети и активности  

 

Работен пакет 1: Развој на системот на компетенции за едно современо стручно 

училиште  

 

- Развиен модел и развиени компетенции за: 
o Училиште како организација за учење 
o Наставник, ментор, раководител/водач во училиштето 
o Мултифункционална комуникација во училиштето и со средината  

- Координиран развој на организацијата/училиштето, тимовите и конкретните лица 
како личен стручен развој  

- Подобрување на управувањето со училиштето 
- Зголемена способност за наоѓање, избор и користење на релевантни податоци и 

информации.  
 

Активност 1: Подготвителна фаза 
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- Утврдување на експерти /координатори, проектни менаџери/администратори 
- Подготвување на техничката документација за проектот (структурата, содржината, 

времетраење, план за имплементација) 
- Подготвување на експертите /координаторите  
- Подготвување на проектните менаџери и администраторите на проектот 

(претставување на проектите по фази, обврски и одговорности – улогите во 
проектот, распределба на работата на проектните тимови) 

- Информирање на партнер-училиштата 
 

Активност 2:  Анализа и дефинирање на компетенциите на организацијата  

 

- Идентификување на анализа на внатрешните и надворешните компетенции  
- Развивање стратешката основа: визија, мисија, цели, вредности, клучни знаења                                   
- Развивање на индикатори и стандарди                  
- Развивање на акциски план (реални промени во организацијата) 
- Размена на резултати, заклучоци, цели  
- Надградување на сопствените резултати со резултатите на партнерите 
- Информирање на партнер-училиштата и другите учесници во проектот  
 

Активност 3: Анализа и дефинирање на компетенциите на наставниците, 

обучувачите и менторите 

 

- Дефинирање на парадигмите на учењето (поими, вредносниот систем, ..)           
- Воспоставување на систем и структура на компетенциите (модел)            
- Обликување на сет на компетенции      
- Развивање на профили на компетенциите                      
- Поврзување со под-системите (работни места, мотивирање, мобилност)          
- Обука за водачите за новата улога              
- Оценка на компетенциите 
- Следење на развојот на одделни лица и на системот 
- Размена на резултатите, заклучоците, целите  
- Надградување на сопствените резултати со резултатите на партнерите 
- Информирање на партнер-училиштата и другите учесници во проектот  
 

Активност 4: Анализа и дефинирање на компетенциите за меѓусебна 

соработка (мрежи) 

 

- Извршување на обуки за развој на концепт за работа во тим                       
- Воспоставување на систем за комуникација и информирање (вклучувајќи алатки: 

веб страница, интранет, публикации, промотивен материјал..) 
- Објавување на информатор за текот на проектот (вклучувајќи и промоција)     
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- Воспоставување на проектна соработка помеѓу училиштата (на пр.: решенија за 
заедничките проблеми, пренесување на знаењата и практиките) 

- Воспоставување на систем 
- Започнување на проектна соработка  
- Следење на работата на системот  
- Размена на резултатите, заклучоците, целите  
- Надградување на сопствените резултати со резултатите на партнерите 
- Информирање на партнер-училиштата и другите учесници во проектот  

 
Работен пакет 2: Развој на систем за признавање на неформалното и 

информалното знаење на наставниците од стручното образование 

 

Резултати: 

 

- Преглед на системот за развој на човековиот потенцијал во образованието 
- Критериум за вреднување на доказите за знаењето и компетенциите на 

наставниците во 3 и 4- годишните стручни училишта добиени на неформални и 
информални начини 

- 5 работилници за развивање на портфолио  
- 25 портфолија за потврдување на неформалните и информалните знаења и 

компетенции на наставниците од различни стручни подрачја  
- Предлог измени на Правилникот за напредување на лицата и стручните називи за 

вработените во воспитување и образование 
 

Активност 1: Основање на работни групи  

 

Работната група (ЦПИ, претставници од училишните центри, експерт за развој на 
кадри во образованието) ќе обезбеди покриеност како од системска гледна точка на 
развој на кадри во образованието, така и на сите подрачја на одговорност, кои постојат 
во стручното и техничкото образование, што претставува предуслов за развој на 
целосен преглед на состојбата во полето на неформалното и информалното 
образование и обуката на наставници како и за развивање на структура на 
портфолиото. 
 

Активност 2: Анализа на состојбата и потребите  

 

- Преглед на правната и стручната основа кои ги уредуваат развојот на кадрите во 
образованието  

- Прашалник за проценка на состојбата во полето на неформалното и информалното 
образование на наставниците во соработка со работната група од Содржинскиот 
дел 1 
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- Анализа на добиените одговори  
- Составување извештај 
 

Активност  3: Изработка на тест портфолио за потврдување на 

неформалните и информалните знаења и компетенции на наставниците во 

стручните и техничките училишта 

 

- Врз основа на резултатите од анализата на прашалникот како и од наодите од 
работната група од Содржинскиот дел 1 ќе се состават критериуми за развивање 
на портфолио 

- Развивање на модел портфолио за пример 
- Развивање и организирање на работилница за наставниците и во одделни 

училишни центри 
- Тестирање на портфолиото за развивање на портфолио за 25 наставници во 

различни стручни подрачја  
 
Активност  4: Припрема на основата за оценка на портфолио за вреднување 

на неформалните и информалните знаења и компетенции за наставниците во 

стручните и техничките училишта  

 

- Поставување на критериуми за вреднување на доказите за знаењата и 
компетенциите на наставниците во стручните и техничките училишта на 
неформални и информални начини  

- Развивање на предлог измени на Правилникот за напредување на лицата 
вработени во воспитување и образование 

 

Работен пакет 3: Образование и обука 

 

Резултати: 

 

- Наставници обучени да одговорат на потребите кои се резултат од членството на 
Словенија во ЕУ (360) 

- Наставници обучени за работа со ученици со посебни потреби (80) 
- Наставници обучени за употреба на мултимедија и развивање на мултимедијални 

материјали за настава (100) 
- Воспоставување на советници во постапката за тестирање и потврдување на 

Националните стручни квалификации (80) 
 

Активност 1: Развивање на програми за образование и обука  

 
- Структура и начин на дејствување на ЕУ  
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- ЕУРОПАС 
- Програми на ЕУ: Приготвување на проекти  
- Европски фондови: Приготвување на проекти 
- Дисеминација на резултатите од веќе спроведените проекти и тековни проекти  
- Работа со ученици со посебни потреби  
- Користење на мултимедија 
- Развивање на мултимедијални материјали  
- Обука на советници за постапката за тестирање и потврдување на Националните 

стручни квалификации  
 

Активност  2: Спроведување на образованието и обуката  

 

- Структура и начин на дејствување на ЕУ (4 повторувања) 
- ЕУРОПАС (4 повторувања) 
- Програми на ЕУ: Приготвување на проекти (4 повторувања) 
- Европски фондови: Приготвување на проекти (2 повторувања) 
- Дисеминација на резултатите од веќе спроведените проекти и тековни проекти (4 

повторувања) 
- Работа со ученици со посебни потреби (4 повторувања) 
- Користење на мултимедија (4 повторувања) 
- Развивање на мултимедијални материјали (2 повторувања) 
- Обука на советници за постапката за тестирање и потврдување на Националните 

стручни квалификации  
 

Работен пакет  4: Електронска поддршка за доживотното учење во полето нa 

образованието и обуката на наставници 

 

Резултати: 

 

- Систем за електронска поддршка на доживотното учење во полето на 
образованието и обуката на наставниците 

- Обучени 6 организатори на обука (5 организатори од училишните центри, 1 
организатор од ЦПИ) 

 

Активност  1: Анализа на состојбата и потребите  

 

Во првата фаза ќе се извршат разговори со организаторите и учесниците во 
образованието и обуката (наставници, директори, ментори,U). Ќе се сретнеме со 
тројца претставници од петте кои учествуваат на состаноците кога ќе ги уточниме 
барањата кои системот за електронска поддршка мора да ги исполнува. Врз основа на 
овие разговори ќе се направи анализа на состојбата и анализа на барањата од 
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системот за електронска поддршка за доживотно учење во полето на образование и 
обука на наставниците. 
 

Активност 2: Дизајнирање на системот 

 
Во фазата на дизајнирање ќе се состави детален план на системот, кој ќе ги вклучува 
наодите од правата фаза и ќе служи како основа за фазата 3. Дизајнот треба да го 
потврди работната група која ќе биде составена од еден претставник од секое од 
училиштата-учесници. 
 

Активност  3: Имплементација и тестирање на системот  

 

Во фазата 3 ќе се изведе програмирање на системот, што значи дека ќе се дизајнираат 
функционалностите кои се покажале како потребни во фазата 1 (анализирање). 
 
Некои од потребните функционалности на системот се веќе познати: 
 
Учесници на семинарите. 
− Секој учесник се регистрира во системот и на тој начин добива корисничко име 

и лозинка  
− Врши промена на одредени податоци за себе  
− Се пријавува за еден или повеќе семинари во рамки на објавените семинари 

− По завршување на семинарот го пополнува Листот за евалвација  
− Ја следи »својата историја« - семинарите кои ги посетувал  

 

Организатори 
− Ги објавуваат семинарите  
− Ги следат апликациите за секој семинар  

− Ги следат исполнувањето и резултатите од евалвацијата  
− Ги експортираат податоците во други програми и за цели на други апликации 

(пријави, податоци од евалвацијата, U) 
− Статистика која обезбедува преглед на сите корисници на системот  

o Историја на одделен корисник  
o Збирни статистички преглед– листа на сите корисници и бројот на 

апликации и бројот на посетители (утврдување на сериозноста на 
посетителите) 

 

Развиениот систем ќе им биде претставен на работните групи, кои треба да го 
потврдат дизајнот на системот. Променетиот систем ќе биде понуден од страна на 
работната група. 
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Активност  4: Образование и обука за организаторите 

 

Доколку во фазите 1, 2 или 3 се покаже потребата за дополнително образование и 
обука тоа ќе се изврши во фазата 4. Тоа значи дека на крајот на проектот 
организаторите да бидат обучени за самостојна работа со веќе развиениот систем. Во 
рамки на обуката ќе се развие и прирачник за организаторите т.е за корисниците на 
системот. 
 

5 Методологија 

 

Детален опис на методите за имплементација 

 

Проектниот тим ќе го именува проектниот менаџер кој ќе биде одговорен за 
спроведувањето на целиот проект. Неговата улога е да обезбеди поддршка при 
спроведувањето на проектот, да ги надгледува постигнувањето на целите, управување 
со проектот, известување за текот на проектот и евалвација на постигнатите цели. 
Тимот ќе биде составен од 3 претставници од ЦПУ и 1 претставник од секоја партнер-
организација. Тој ќе се состанува 6 пати во времетраење на проектот за да ги 
прегледаат напредокот на проектот, постигнувањето на целите и дизајнирање на нови 
активности како и ќе дава предлог решенија. 
 

Центарот за стручно образование на РС ќе го именува раководителот на проектот, кој 
ќе биде одговорен за севкупниот тек на проектот и за постигнување на целите 
поставени во проектот, а координаторот на проектот кој ќе биде одговорен за водење 
на финансиите и администрацијата во проектот, дизајнирање и координирање на 
активностите, работните групи, развивање на различни документи кои се потребни за 
напредок на проектот. 
 
Проектот ќе има и именуван надзорен одбор составен од 2 претставници од 
Министерството за образование и спорт, претставник на Центарот за стручно 
образование на РС, претставник на конзорциумот на училишни центри и еден 
претставник од Заводот за образование на РС. Одборот ќе се состане 3 пати во текот 
на проектот, а негова задача ќе биде потврдување на Воведниот, нацрт-планот на 
активности и крајниот извештај, но и ќе го надгледува напредокот на проектот. 
 
Проектот исто така ќе има и надворешен евалуатор кој ќе биде одговорен за тековно 
следење на активностите и за конечно оценување на постигнатите проектни цели.   
Работен пакет 1: Развој на системот на компетенции за современо стручно 

училиште  

 



 

Твининг проект „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука“ Компонента на ИПА инструмент 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската Унија 

Извор: Техничка помош за организации на граѓанското општество - ТАЦСО, www.tacso/org/documents/otherdoc 

40 

 

Во подготвителната фаза во партнер-училишните центри ќе се формираат работни 
групи. Работната група во училиштето ќе ја раководи надворешен 
експерт/координатор,  кој стручно ќе ја насочува и координира работата (приготвување 
на материјалот, изведување на работилниците, анкети, анализи) и водач на работната 
група во училишниот центар кој ќе нуди техничка помош. Работната група која во рамки 
на училишниот центар ќе се состои од 10-15 члена составена од наставници, 
раководители/водачи во училиштето, ментори и други чинители во училиштето.   
  
Сите активности главно ќе се извршуваат преку стручно водени работилници за 
членовите на работните групи во училишните центри.  
 
Членовите на работните групи во партнер-училишните центри ќе учествуваат во 
фазата Анализа и дефинирање на компетенциите на организацијата и ќе ја 
анализираат околината (внатрешната, надворешната), организациската култура, 
задоволството од работата и иновативноста. Со помош на различни индикатори и 
стандарди ќе се постави визијата, мисијата, целите, вредностите и клучните знаења во 
секој училиштен центар. Со ова ќе се препознаат проблемите и можностите (СВОТ 
анализа),  ќе се изврши подобрување на проектот, ќе се направи избор на теми за 
обука и нивно спроведување (на пр. управување со проект, иновативност и 
претприемништво) и ќе се изврши евалувација преку различни индикатори (БСЦ, 
утврдување на одредници). 
 
Во фазата Анализа и дефинирање на компетенциите на наставниците, водачите и 

менторите, работните групи од партнерските училишни центри под стручно водство 
на експерт/координатор ќе постават и состават сет на компетенции за наставниците 
(стручни, општи), водачите и менторите, ќе развијат профил на компетенциите и ќе се 
поврзат со под-системите (систематизација на работните места, систем на мотивација, 
професионална мобилност). Управата на училишните центри ќе ги провери разликата 
на сегашната состојба од потребните компетенции кај наставниците, менторите и 
водачите и ќе го следи развојот на одделните лица и на системот (годишни интервјуа 
за оценка, методот 360 степени).  
 
Работен пакет 2: Развивање на систем за признавање на неформално и 

информално добиеното знаења на наставниците во стручното образование  

 

Работната група се состои од: 
  
 

- 2 претставници на ЦПИ,  
- Директор на еден образовен центар од партнер-организациите,  
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- Наставник по стручна настава од едно стручно училиште од партнер-
организацииите,  

- Наставник по практична настава од едно стручно училиште од партнер-
организацииите ,  

- Советник на вработените во еден училиштен центар од партнер-организациите  
- Експерт во полето развој на кадрови ресурси во образованието  

 
Со ова, од системска гледна точка, ќе се обезбеди покриеност на развојот на кадрите 
во образованието кои работат во стручното образование, што е предуслов за развој на 
сеопфатен преглед на состојбата во полето на неформалното и информалното 
образование и обука на наставниците и за развој на структурата на портфолиото. 
 
Во фазата на анализа на состојбата ќе ги прегледаме системските документи кои ги 
уредуваат развојот на кадрите во образованието и ќе развиеме прашалник за проценка 
на состојбата во полето на неформалното и информалното образование и обука на 
наставниците. 
 
Врз основа на резултатите од прашалникот и наодите на работната група од 
Содржинската група 1, ќе се развие пример на портфолио за наставници од различни 
стручни подрачја. 
 

 

Работен пакет 3: Образование и обука  

  

За развивање на програмите за обука ќе се формираат работни групи (7) составени од 
претставници на партнерите во проектот и надворешни експерти за конкретна област.  
 
Спроведувањето на обуката би било регионално, освен во примерот на обуки за 
развивање на мултимедијални материјали кои бараат специфична опрема. 
 

Работен пакет  4: Електронска поддршка за доживотното учење во полето на 

образование и обука на наставниците  

 
Работната група за Содржинската група 4 ќе биде составена од: 

- 1 претставник на ЦПИ 
- По еден претставник на секој училиштен центар од партнер-организациите 

 

На потенцијалните посетители на семинарите, директорите и менторите ќе им се 
олесни пристапот до информации за можностите за образование и обука со тоа што  
сите информации за обуките и за временскиот распоред ќе бидат автоматски објавени 
на интернет. Размената на мислења помеѓу посетителите на обуките ќе се 
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поедностави со он-лајн прашалници што ќе биде дополнително поддржано од форумот  
за различни интересни групи. 
 
Електронската поддршка за семинарите ќе им понуди техничка помош за 
извршителите на обуки и предавачите при самата организација на семинарите 
(коресподенција, собирање на податоци, планирање, U). 
 

Искуствата со кои ќе се здобијат сите целни групи преку употреба на опишаниот 
систем ќе може да ги употребат во својата секојдневна работа (организација на 
наставата, работата во училиштето, практична настава на работно место и во 
училиште, U). 
 

... 

Дисеминација: 

 
Ќе се организираат две конференции на ТТнет: во времетраење на проектот со цел 
претставување на делумните резултати и за корекција на насоките и завршна 
конференција за претставување на резултати од проектот. 
 
По завршната конференција, еден број на »Сподбуд« - гласилото на Центарот за 
стручно образование на РС ќе биде тематски посветено на темата »Компетенциите на 
наставниците«. 
 

Евалуација: 

 

Надворешниот евалуатор ќе ги оцени постигнувањата на целите во секоја фаза на 
спроведување на содржинските групи како и достигнување на целите по завршување 
на проектот. 
 

 

7 Времетраење и работен план 

 

Планираното времетраење на проектот е 15 месеци. 
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 1. година 2. година  

1. половина година 2. половина година 3. 

половина 

година 

 

Активност 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

. 

11

. 

12

. 

13

. 

14

. 

15. Извршен орган 

 

Работен пакет 1:  

Развој на систем на компетенции за современо стручно училиште 
 

Активност 1: Подготвителна фаза 
 

 
              IUSP 

Активност 2:  Анализа и дефинирање 

на компетенциите на организацијата  

 

 
              IUSP 

Активност 3: Анализа и дефинирање 

на компетенциите на наставниците, 

водачите и менторите  

 

               IUSP 

Активност4:  Анализа и дефинирање 

на компетенциите за меѓусебна 

соработка (мрежа) 

               IUSP 
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Работен пакет 2:  

Развој на системот за признавање на неформално и информално добиеното знаење на 

наставниците во стручното образование  

 

Активност 1: Составување на 

работни групи  

 

 
              CPI 

Активност  2: Анализа на состојбите 

и потребите  

 

 
              CPI 

Активност  3: Изработка на тест 

портфолио за потврдување на 

неформалните и информалните знаења 

и компетенции на наставниците во 

стручните и техничките училишта  

 

               CPI 

Активност  4: Припрема на основата за 

оценка на портфолио за вреднување на 

неформалните и информалните знаења 

и компетенции за наставниците во 

стручните и техничките училишта 

               CPI 

Деловен пакет 3:  

Образование и обука 
 

Активност 1: Развивање на  

програми за образование и обука 

 

 
              CPI 

Активност 2: Спроведување на                 CPI 
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образованието и обуката  

Работен пакет 4: Електронска поддршка на доживотното учење во полето на образование и 

обука на наставниците  
 

Активност  1: Анализа на состојбата 

и потребите 

 

 
              CPI 

Активност  2: Дизајнирање на 

системот 

 

 
              CPI 

Активност  3: Составување на 

системот 

 

 
              CPI 

Активност  4: Обука на 

организаторите 

 

 
              CPI 
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8 Очекувани резултати  

 

Проектот значително ќе помогне кон професионалниот развој на учесниците во 
обуките, кои ќе бидат вклучени во дефинирање на компетенциите за натамошно 
образование и обука во времетраење на проектот: поголема флексибилност во 
обуката на наставници, полесно комуницирање, јакнење на способностите, 
самодовербата, креативноста, иновативноста, и компетенциите на наставниците. Со 
ова ќе се подобри и комуникацијата училиште-околина и училиште-училиште. 
Училиштето ќе стане помотивирачка средина за воведување на промени, како во 
смисла на образованието, така и во полето на изведување на наставата како и за во 
воведување на европската димензија во сите делови на работа. 
 

Публикации и други објавени информации  

1. Портфолио за следење на неформално и информално добиеното знаење на 
наставниците (50 парчиња) 

2. Тематски број на публикацијата на ЦПИ »Сподбуде« наменета за проектот 
(2000 парчиња) 

3. Промотивен материјал – брошура (1000 парчиња) 
4. Објавување на веб страницата на ЦПИ  
5. Објавување статии во Училишните информатори (3 статии) 
6. Краен извештај (500 парчиња) 

 

Ефекти кои може да се мултиплицираат 

 

Работен пакет 1: Развој на систем на компетенции за модерно стручно училиште  

Партнер-училиштата ќе бидат центри на одличност обучени за дисеминација на 
моделот за развој на компетенции. Врз основа на развиениот систем за компетенции 
ќе се идентификуваат потребите за образование и обука на наставниците. Развиените 
програми ќе бидат поместени во системот на Министерството за образование и спорт 
за натамошно образование и обука. 
 

Работен пакет 2: Развој на системот за признавање на неформално и 

информално добиеното знаење на наставниците од стручното образование 

Еден од резултатите на проектот е предлогот за измена на Правилникот за 
напредување на стручните работници и стручните називи кој ќе ги зема предвид 
неформално и информално добиените знаења и вештини на наставниците . 
Следователно, сите (заинтересирани) наставници ќе состават портфолио. 
 
Работен пакет 3: Образование и обука  
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Програмите кои се развиени и спроведени во текот на проектот, по неговото 
завршување ќе бидат поместени во системот на Министерството за образование и 
спорт за натамошно образование и обука. 
 

Работен пакет 4: Електронска поддршка на доживотното учење во полето на 

образование и обука на наставниците 

Информациската поддршка за активностите потребни за натамошното образование и 
обука ќе бидат достапни на сите лица заинтересирани да се вклучат во системот. 
 
 

Проектен буџет 

 

Ставки на буџетот: 

 

1. Плати/хонорари за лицата вработените лица и партнерите (бруто износи за 

сите лица) 

 

2. Плати/хонорари за надворешните соработници (бруто износи за сите лица) 

 

3. Патувања 

 

4. Опрема и стоки 

 

5. Студии – развивање софтвер- за водење 

на обуката на наставници  

 

6. Трошоци за ревизија 

 

7. Трошоци за евалвација на проектот 

 

8. Стручни конференции / семинари  

 

9. Трошоци за видливост 
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Дел IV: Пакет со алакти1 
 

Пакет со алактиот е осмислен за употреба на практичарите коишто изработуваат и 
спроведуваат проекти и на оние кои планираат да вршат обуки на оваа тема.  Неговата 
логика ја следи методологијата на формуларот за аплицирање за фондовите од 
Програмата за доживотно учење.  

 

Проектот претставува низа од активности чијашто цел е да се остварат јасно 
специфицирани цели во јасно одреден временски рок и со определен буџет.2 

Проектот исто така треба да има: 
1. јасно препознаени засегнати страни, социјални партнери, целни групи 
2. јасно дефинирани финансиски аранжмани, човечки ресурси и управување 
3. јасно препознаени ризици 
4. систем за следење и оценка 

 

Имајќи ја предвид дефиницијата на проектот, Пакет со алактиот се уредува низ 
следниве поглавја коишто ги нагласуваат најважните области врз кои се концентрираат 
проектите финансирани од ЕУ. 

Следниве се поглавјата: 

1. Идеи – клучните идеи и аргументацијата за нив 

2. Создавање идеи – собирање на информации од партнерските земји 

3. Идеи – што и за кого – резиме на одговорите соберени од партнерите 

4. Производи и картици на производите – опис на сите производи коишто ќе 

се развијат во проектот, информации соберени од сите партнери 

5. Резиме на картиците на производите – податоците ќе се употребат во 

формуларот за аплицирање 

6. Писмо на намера 

7. Модел на работен план 

8. План за валоризација 

9. Алатки за буџет 

 

                                                           
1 Извор: Техничка помош за организациите на граѓанско општество – ТАЦСО, www.tacso/org/documents/otherdoc 

2
 Европска Комисија (2004): Упатство за управување со проектниот циклус, Том 1, стр. 8. Брисел 
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АЛАТКИ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ 

НА ПРОЕКТ 

ПИСМО НА 

НАМЕРИ 

РАБОТЕН  

ПЛАН 

КАРТИЦА НА 

ПРОИЗВОДОТ 

ПЛАН ЗА 

ВАЛОРИЗАЦИЈА 

ШТО  

И ЗА КОГО 

СОБИРАЊЕ НА 

ИНФОРМАЦИИ 

ОД ПАРТНЕРИТЕ 

СОЗДАВАЊЕ НА 

ПРОЕКТНИ 

ИДЕИ 

БУЏЕТ 
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АЛАТКА 1: Идеи – клучните идеи и аргументацијата за нив 

 

Како да се користи оваа алатка:  

Со помош на оваа алатка координаторот ќе ги резимира клучните идеи и анализата на 
потребите на проектот. Координаторот исто така може да испрати резиме до другите 
членови на група за измени и коментари. Информациите треба концизно да се внесат.  

 

Клучната идеја на проектот во неколку реченици: 

 

 

ЗОШТО? 

Потребата од 
проектот во Вашиот 
специфичен сектор: 

 

Потребата на 
национално ниво: 

 

Какво искуство има 
Вашата организација на 
национално ниво 
во врска со 
предложената тема? 

 

Потребата во ЕУ/ во 
партнерските земји 

 

 

Меѓудржавна димензија? 

Потреба и 
позадина: 
 

 

Резултати и производи:  

Партнерство:  
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АЛАТКА 2: Создавање идеи – собирање на информации од партнерските земји 

 

Како да се користи оваа алатка: 

1. Проектниот промотор ја пишува проектната идеја во резиме.  
2. Резимето им се испраќа на партнерските организации со другата документација 

(апстракт на проектната идеја (алатка 1) и проектната апликација) 
3. Партнерите го враќаат резимето на промоторот кој ги собира информациите и 

ги обединува во алатка 3 

 

КЛУЧНА ИДЕЈА  

Клучната проектна идеја прикажана во неколку реченици (пополнува проектниот 
координатор) 

 

 

 

 

Коментари и сугестии (пополнуваат партнерите) 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДИ 

Краток опис на проектните производи (пополнува проектниот координатор) 
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ЗОШТО? 

Зошто постои потреба од 
таков проект? Дали темата 
којашто е покриена со 
проектот е од важност и 
интерес во Вашата земја? 

 

Дали проектот и неговата 
тема се согласни со 
стратегијата на Вашата 
организација и како? 

 

Какво искуство има Вашата 
организација на национално 
ниво во врска со 
предложената тема? 

 

Во какви меѓудржавни 
проекти учествувала Вашата 
организација? Дали тие го 
поддржуваат овој проект? 
Како можеле да се искористат 
резултатите од претходните 
проекти? 

 

 

ШТО И ЗА КОГО? 

Во каков вид на образование 
и обука планирате да ги 
употребите резултатите од 
проектот во Вашата земја 
(почетно, универзитетско, 
дополнително, за возрасни и 
сл.)?  За која возрасна група и 
за какви ученици се 
планирани производите?  

 

Кои се целните групи на 
производот ширум државата? 
Дали се, на пример, 
и учениците и 
наставниците/обучувачите  
целната група? 

 

Во каква средина ќе се  
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користи производот (во 
непосреден контакт, на 
растојание, самостојно, учење 
преку интернет)? Какви 
поткрепни материјали и 
прирачници  
ќе им бидат потребни на 
обучувачите? 
Со какви способности 
располага Вашата 
организација (учениците и 
наставниците) за користење 
на ваков вид на производи?  
Претходно искуство? Потреба 
од обука? 

 

Дали мислите дека има нешто 
суштинско што му недостига 
на проектот? Дали постои 
потреба од други резултати, 
производи или јазични 
верзии? 

 

 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНА ДИМЕНЗИЈА 

Каква додадена вредност 
придонесува меѓудржавната 
соработка  
за развојната работа во  
Вашата организација? 

 

Кои се нештата за кои 
мислите дека проектот ќе ги 
унапреди на европско ниво? 

 

Зошто Леонардо да Винчи е 
вистинската програма за 
Вашиот проект? 
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АЛАТКА 3: Идеи – што и за кого – резиме на одговорите соберени од партнерите 

 

Како да се користи оваа алатка: Со помош на оваа алатка координаторот ги резимира одговорите соберени од партнерите преку 

алатка 2. 

 

ШТО И ЗА КОГО?      ШТО?  КАКО? 

За кого? 

Примарна 

целна група: 

Потреба 

Кој е проблемот 

или почетното 

ниво што се 

однесува до 

целната група? 

Цел 

Што сакаме да 

постигнеме за 

целната група? 

Производи и 

резултати 

Како планираме 

да одговориме 

на проблемите и 

целите? 

(нумерирани 1, 2, 

3..., фора, опсег, 

јазични верзии и 

др.) 

 Задачи и одговорен 

партнер 

Време и 

финансиски 

ресурси 
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За кого? 

Секундарна 

целна група: 
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АЛАТКА 4: Производи и картици на производите – опис на сите производи коишто 

ќе се развијат во проектот, информации собрени од сите партнери 

 

Како да се користи оваа алатка: За секој производ се пополнува картица на 

производот. Ископирајте колку што Ви се потребни картици. 

 

Број на производот:  Јазични верзии 

Целна група: 

 

Назив на производот: 

 

Вид (програма за обука, модул, прирачник, извештај, алатка, информациски материјал 

и др.): 

 

Облик (печатен, аудио-визуелен, база на податоци, компјутерски софтвер, цд ром, веб 

сајт и др.): 

 

Метод на обука (учење на растојание, учење во непосреден контакт, групно учење, 

самостојно учење и др.): 

 

Обем на должина (број на страници, времетраење на курсот во денови/часови и др.):  

 

 

 

 

Опис (намена, содржина, барања за употреба и др.) 
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АЛАТКА 5: Резиме на картица на производот  

 

 Назив на производот/резултатот Целна група 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

5   

 

6   

 

7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

Твининг проект „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука”, Компонента на ИПА инструментот   

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската Унија 

59 

 

АЛАТКА 6: Писмо на намери од партнерите 

Забелешка! Проектите, и нивната поделба на задачите и производите се многу 

разновидни, како што се и организациите кои учествуваат во нив, така што писмото 

модел не секогаш одговара на потребите на сите проекти како такви.  

 (на званичен меморандум на партнерската организација) 

Целосен назив на предлогот: 

Година: 

Со Договор од: Назив на договорната организација, адреса, земја 

Координатор: Назив на координаторската организација, адреса, земја 

Опис на организацијата 

Краток опис на карактеристиките на Вашата организација, нејзината експертиза во однос на 

темата на проектот и искуството од меѓудржавни проекти. 

Цела на проектот од гледната точка на Вашата организација  

Наведете ги подробно специфичните интереси на Вашата организација во проектот, особено 

потврдувајќи ја Вашата поддршка за проектот.  Исто така наведете како проектот се вклопува 

во пошироките развојни стратегии на Вашата организација. 

Специфична улога во проектот 

Наведете го Вашиот придонес за проектот: задачи, производи и др. Може да се споменат и 

очекувањата на координаторот.  

Финансиска посветеност  

Вкупен буџет на партнерот, сопствено финансирање од партнерот, и очекуван придонес за 

заедницата. Следнава реченица исто така може да е вклучи: „Овие износи може да се изменат 

во конкретни случај ако вкупниот буџет или придонесот за заедницата на проектот се 

ревидираат.“ 

ПОТПИС на правниот застапник на организацијата 

ФУНКЦИЈА на правниот застапник на организацијата 

ДАТУМ (и писмото на намери мора да биде ажурно) 

ЗВАНИЧЕН ПЕЧАТ на организацијата 
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АЛАТКА 7: РАБОТЕН ПЛАН 

Моделот прикажан овде се заснова на работни планови на стварни проекти, иако во 

извесна мера е упростен и изменет. Обично работниот план на еден проект е 

поопширен и ги содржи следниве делови: 

Вовед 

 во работниот план, односно, општ опис на тоа како работата се управува и следи во 

проектот.  

7�Распоред, 

 односно, како ќе се одвива проектот од месец во месец, на пример. 

Периодични цели 

 кои може да се прикажат како пресвртни точки, на пример. Пресвртната точка секогаш 

се поврзува со конкретна цел и специфичен рок. 

Валоризација – дисеминација и експлоатација на резултатите и оценување  

може да се прикажат како независни работни пакети во работниот план.  Со ова 

поделбата на задачите и буџетирањето ќе станат полесни. 

 

Моделот (алатка 6a) е погоден за проект во кој партнерите споделуваат заедничка цел 

и крајните производи.  Карактеристиките на овој модел се: 

Одговорностите, односно, работните пакети се делат помеѓу партнерите врз основа на 

нивните знаења и ресурси. 

Секој работен пакет е одговорност на именуваниот партнер кој заедно со некои други 

партнери сочинува работна група. 

Не сите партнери се вклучени во секој работен пакет. 
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Алатка 7A. Модел на работен план  

Овој модел најмногу одговара за проект во кој партнерите споделуваат заедничка цел 

и крајни производи.  

 

ПРОЕКТНА МАТРИЦА 

Назив на проектот:  

Новите европски директиви и стандарди за книговодство и финансиско управување 

Општа (севкупна) цел:  

Развој на применета експертиза во однос на новите европски директиви и стандарди 

за книговодство и финансиско управување. 

Намера:  

Создавање на програма за обука за книговодство и финансиско управување, 

вклучувајќи и материјали за обука и поврзано е-учење. 

Исходи:  

Производ 1: модул (25 кредити), печатен материјал 

Производ 2: веб материјали, одбор за дискусија 

Производ 3: прирачник за наставниците 

Сите материјали се на фински, англиски, норвешки и унгарски.  

Работниот јазик ќе биде англиски/националниот јазик. 

 

Координатор:  

Политехничко 1 (ФИН) 

Партнери:  

Политехничко 2 (УК) 

Политехничко 3 (Н) 

Универзитет (ХУ) 

Стручни училишта (1 ФИН, 1 УК; 1 Н, 1 ХУ) 

МСП (2 ФИН, 2 УК, 1 Н) 

Трговска комора (1 ФИН, 1 УК, 2 Н) 
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 ЦЕЛ ПОЧЕТОК – 

КРАЈ  

(ВРЕМЕТРАЕЊ

Е) 

 

УЛОГИТЕ НА 

ВКЛУЧЕНИТ

Е 

ПАРТНЕРИ 

 

ОЧЕКУВАН

И 

ИСХОДИ/ 

РЕЗУЛТАТИ 

 

РИЗИЦИ 

Работе

н 

пакет 1 

 

Управувањ

е   

 

1.1.2004 – 

31.12.2005 

 

Одговорно 

Политехничк

о 1 

Сите 

 

 Потешкотии 

во  

распоредот, 

проблеми 

со 

комуникациј

а 

Задача 

1.1  

Финансии     

Задача 

1.2  

Извештаи     

 

РП 2  

 

Состаноци и 

работни 

групи 

 

1.1.2004 – 

31.12.2005 

 

Сите  Јазични 

потешкотии 

(преведувачи?), 

терминологија 

Задача 2.1  

 

Состаноци на 

националниот 

тим 

 

10.2.2004, 

10.8.2004, 

10.2.2005, 

10.8.2005 

   

Задача 2.2  

 

Меѓудржавни  

состаноци 

10.4.2004, 

10.10.2004, 

10.4.2005, 

10.10.2005 

   

Задача 2.3  Работни 

групи 

1.1.2004 – 

31.12.2005 

   

 

РП 3  

 

Планирање 

на  

производи 1, 

2 

и 3 

 

1.1.2004 – 

31.7.2004 

 

Сите   

Задача 3.1  

 

Национално 

планирање 

 Сите 

партнери во 
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националниот 

тим 

Задача 3.2  Координација 

на  

националните 

планови 

 

 Сите, 

Одговорен 

за 

координација  

на 

Производ 1: 

УК 

Производ 2: 

Н 

Производ 3: 

ФИН 

  

 

РП 4  

 

Производство 

на 

П1, П2, П3 

Верзија 1 

 

1.6.2004 – 

31.12.2004 

   

Задача 

4.1  

 

Производство 

на 

Англиска 

верзија 1 

 Производ 1: УК 

Производ 2: Н 

Производ 3: 

ФИН 

 Проблеми со 

договарање на  

методите и 

терминологијата 

поради 

различните 

национални 

структури 

Задача 

4.2  

 

Превод на 

националните 

јазици 

 Подизведувачи, 

сите 

политехнички 

училишта 

со национална 

одговорност и 

ХУ 

универзитетот 

и 

стручно 

училиште. 

 Потреба од  

локализација и  

дополнување на  

преводот  
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РП 5  

 

Пилот П1, 

П2,  

P3 

 

1.1.2005 – 

30.3.2005 

  Распоредите 

на 

универзитетите 

и 

претпријатијата 

не се 

поклопуваат 

Задача 5.1  

 

Пилот во 

Норвешка 

 Стручни 

училишта, 

МСП, 

Трговска 

комора,  

политехничко 

50 ученици 

во 

пилотот 

 

Задача 5.2  Пилот во 

УК 

 Стручни 

училишта, 

МСП, 

политехничко 

  

Задача 5.3  Пилот во 

ФИН 

 Стручни 

училишта, 

МСП, 

Трговска 

комора,  

политехничко 

  

Задача 5.4 Пилот во 

Унгарија 

 Универзитетот, 

стручно 

училиште 

  

 

РП 6  Производство 

на 

конечни 

производи: 

програма, 

прирачници и 

модел 

 

1.4.2005 – 

31.12.2005  

 

   

Задача 

6.1  

Подобрувања  

засновани на 

тестирања 

 

1.4.2005 – 

31.6.2005 

Сите 

национални  

партнери, 

Одговорените 

за 

Понатамошни 

развиени 

верзии на 

производите 
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Производ 1: УК 

Производ 2: Н 

Производ 3: 

ФИН 

Задача 

6.2  

 

 

Дефинирање на 

конечните 

производи 

 

1.7.2005 – 

31.9.2005 

Сите Договор за 

конечните 

верзии 

 

Задача 

6.3  

Производство 

(финализирање) 

 

1.10.2005 – 

31.12.2005 

Подизведувачи, 

одговорниот ХУ 

Универзитет 

На 4 јазика: 

печатени 

верзии 

на 

прирачниците, 

веб  

група за 

дискусија, 

и 

материјал 

(конечен 

дизајн и  

Изглед) 

 

 

 

РП 7  Дисеминација 1.1.2004 – 

31.12.2005 

 

Сите Веб 

страници, 

брошури, 

слајд шоу, 

написи, 

презентации 

на  

семинари 

 

Давање 

прерани 

ветувања 

кои се 

премногу 

неодредени 

и 

неможност 

да се 

исполнат  

Задача 7.1  Промоција, 

национална 

 

 Сите 

партнери во 

своите  

земји, 

заеднички 

материјал, 

(брошура, 

  



                                                           

 

Твининг проект „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука”, Компонента на ИПА инструментот   

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската Унија 

66 

 

слајд 

шоу и др.) 

Задача 7.2  

 

Промоција  На ниво на ЕУ 

Политехничко 

1 и 2 

  

Задача 7.3  

 

Дисеминација 

на конечниот 

производ и 

најдобра 

пракса 

 

 Политехничко 

1, ХУ 

универзитетот 

и сите 

партнери, 

Трговска 

комора во 

специјална 

улога 

  

 

РП 8  

 

Оценка  1.1.2004 – 

31.12.2005 

Подизведувачи, 

Одговорно 

Политехничко 2 

 

Периодичен 

и конечен 

извештај од 

оценка 

(проектна 

работа и 

Производите) 

Подизведувачот 

нема да го 

„зборува истиот 

јазик“  
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АЛАТКА 8: План за валоризација 

 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ВАЛОРИЗАЦИЈА? 

По потекло француски термин, концептот на валоризација сега е широко прифатен од 

страна на европската   

заедница за стручна обука. „Валоризацијата“ може да се опише како процес на 

дисеминација и експлоатација на проектните исходи во смисла на оптимизирање на 

нивната вредност, зајакнување на нивното влијание и нивно интегрирање во системите 

и практиките за обука на локално/национално и европско ниво.   

 

Повикот за предлози бара вклучување на валоризацијата од фазата на осмислување 

на проектот и следење одблизу на неговото спроведување во текот на целиот 

животен циклус на проектот. Од промоторот се бара да изврши специфични 

активности за валоризација, особено со цел: 

 

a) да се погрижи проектните резултати јасно да ги исполнуваат потребите 
препознаени на почетокот така што да може да се искористат во системите 
и практиките на стручна обука (=експлоатација на резултатите) 

b) да се произведат информации коишто се фокусираат на различните 
активности на проектот (=дисеминација на резултатите). 
 

Активностите за валоризација мора да запишат во единствен, кохерентен план за 

валоризација кој мора да содржи урамнотежен опис на активностите за дисеминација и 

експлоатација на проектните резултати.  Активностите за валоризација исто така мора 

да бидат јасно препознаени во проектниот буџет. Со цел да се биде што е можно 

померодавен, мора да се води грижа резултатите од новите проекти да се изберат и 

соодветно дисеминираат и спроведат за време на и после животот на проектот. Затоа 

и се бара за еден предлог да се прифати во рамките на сите приоритети и дејства, да 

се направи експлицитен план за „валоризација“ (т.е. план за дисеминација и 

експлоатација на иновативните проектни резултати) со соодветни и погодни ресурси.  

 

Планот треба: да ги препознае потребите на заинтересираните сектори, домени и 

крајни корисници; јасно да ги дефинира крајните корисници на проектните резултати; 

да води сметка овие крајни корисници да бидат консултирани за време на животот на 

проектот; да објасни како за време на и после крајот на проектот резултатите ќе се 

дисеминираат и експлоатираат; како ќе ги остварат целите и за време и после развојот 

на проектот, и кои играчи и тела однадвор ќе бидат вклучени. 

 

По завршувањето на нивните проекти промоторите треба резултатите од своите 

проекти да им ги дадат на располагање на јавноста со поставување ба веб страница 
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како приказ на нивната работа“ (текст на повикот за предлози 2005-2006, објавен во 

Сл. весник на ЕУ С 103 на 29/04/2004). 

 

НАКУСО 

Пред да го зацртаат планот за валоризација, промоторите мора веќе да имаат јасни 

одговори на три клучни прашања: 

- кој ќе биде конечниот исход од проектот? (очекување на резултатите) 

- кои потреби од обука ги исполнува? (екс-анте анализа на потребите) 

- кој ќе биде употребувачот и/или крајниот (и потенцијалниот) корисник на 

проектните резултати? (одржливост на резултатите). 

-  

Покрај тоа, планот за валоризација мора да наведе детали за: 

- активностите за дисеминација и експлоатација (што?)  

- најсоодветните средства (како?) 

 

 

 

Извори: ПЛАН ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА, НАСОКИ ЗА ПРОЕКТНИТЕ ПРОМОТОРИ 

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/valorisation/doc/planval_en.

pdf 
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АЛАТКА 9: Алатки за буџет 

Од промоторите чијшто претпредлог бил избран ќе се побара да поднесат целосен 

предлог со помош на званичниот формулар за аплицирање.  

 

ФИНАНСИСКИ ТАБЕЛИ 

 

Финансиските табели коишто Промоторот треба да ги пополни се: 

• расчленување на проценетите трошоци по фаза и по тип на трошок 

• расчленување на потребите и проценетите расходи за персоналот по Партнер 

• расчленување на трошоците по тип на трошок и по Партнер 

• проценка на финансирањето по тип на трошок и по Партнер. 
 

 

Расчленување на проценетите расходи по работен пакет и тип на трошок 

Промоторот мора да ги специфицира фазите на проектот и да ги процени трошоците 

за персонал, оперативното работење и 

подизведувачите за секоја фаза. 

 

Расчленување на проценетите потреби и трошоци за персоналот по Партнер  

Може да се разликуваат пет категории на персонал: 

А) Раководители 

Б) Истражувачи 

В) Наставници, обучувачи 

Г) Технички персонал 

Д) Административен персонал 

 

За секоја категорија треба да се наведе проценетиот број на работни денови и 

стварните дневни трошоци. 

 

Расчленување на проценетите расходи по тип на трошок и по Партнер 

За проектот во целина, Промоторот, со помош на Партнерите, мора да процени кои 

трошоци ќе ги направи Промоторот и секој од Партнерите.   

 

Расчленување на проценетото финансирање по тип на финансирање и Партнер 

Промоторот мора да ги наведе очекуваните извори на финансирање на секој Партнер, 

што пак треба да се поклапа со писмата на намери доставени од Партнерите. Детали 

за сопствените средства на Партнерите мора да се наведат подробно заедно со 

деталите за локални/регионални/национални фондови, фондовите на Леонардо да 

Винчи, и кој било друг извор на финансирање.  


