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кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.
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2. Партнери во имплементацијата
ПАРТНЕР 1
Општина / Центар Центар
за развој на планскиот
регион

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

Одговорно лице
(градоначалник,
раководител на Центар за
развој на планскиот
регион)

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Лице за контакт

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се вистинити
и во согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.

Телефон/факс

Потпис:

Електронска пошта

Печат:

ПАРТНЕР 2
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

Одговорно лице
(градоначалник,
раководител на Центар за
развој на планскиот регион)

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

Адреса

Лице за контакт

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се вистинити
и во согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.

Телефон/факс

Потпис:

Електронска пошта

Печат:
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ПАРТНЕР 3
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

Одговорно лице
(градоначалник,
раководител на Центар за
развој на планскиот регион)

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

Лице за контакт

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се вистинити
и во согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.

Телефон/факс

Потпис:

Електронска пошта

Печат:

ПАРТНЕР 4
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

Одговорно лице
(градоначалник,
раководител на Центар за
развој на планскиот регион)

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

Лице за контакт

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се вистинити
и во согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.

Телефон/факс

Потпис:

Електронска пошта

Печат:
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ПАРТНЕР 5
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

Одговорно лице
(градоначалник,
раководител на Центар за
развој на планскиот регион)

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

Лице за контакт

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се вистинити
и во согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.

Телефон/факс

Потпис:

Електронска пошта

Печат:

ПАРТНЕР 6
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

Одговорно лице
(градоначалник,
раководител на Центар за
развој на планскиот регион)

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

Лице за контакт

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се вистинити
и во согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.

Телефон/факс

Потпис:

Електронска пошта

Печат:
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Б. Податоци за проектот
1. Тип, времетраење и состојба на проектот
Објекти од локалната инфраструктура

Развој на селата

Економски развој

Култура

Образование

Спорт и рекреација

Социјална заштита

Животна средина

Друго
Состојба во целото подрачје (не/постоење на
соодветен објект услуга)

Јавната свест за интегрирано управување со
отпад во ВПР е на многу ниско ниво, при што
свест за собирање на отпад постои, но свест
за примарна селекција на отпадот и негово
одлагање на санитарни депонии не постои
ВПР има изготвено Физибилити студија за
имплементација на модерен систем за
управување со отпад согласно ЕУ стандардите
каде како основен ризик се посочува
недостатокот од јавно прифаќање на
регионалното управување со отпад и се
препорачува негова континуирана промоција
пред локалната популација. Не постои
регионална мрежа од засегнати чинители која
преку кампањи и имплементација на пилот
проект ќе го направи тоа на најдобар начин

Потребно време за реализација на проектот

Формирањето на Регионалната мрежа,
нејзината едукација, имплементацијата на
пилот-проектот преку набавка и поставување
на контејнери за селектиран отпад и
кампањите за подигање на јавната свест се
активности на проектот кои ќе се реализираат
за период од 12 месеци

Дали со бараните средства проектот ќе биде
целосно завршен?

Да, со бараните средства проектот ќе заврши
во целост

Ако не до која фаза ќе биде завршен и колку
фази го сочинуваат проектот?

н/а
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Дали со истиот проект (и со истата фаза на
реализација) е аплицирано за финансиски
средства во друга институција/организација?

Не, не е аплицирано

Доколку одговорот е позитивен, потребно е да
се прецизира организацијата, износот за која е
аплицирано и временската рамка во која се
очекува одговор!
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2. Поврзаност на проектот со стратешки документи
Ниво на Република Македонија
Наведете ја усогласеноста на целите на предлог-проектот со Приоритетите на рамномерниот
регионален развој во Македонија 2013 – 2015 (дадени во Прилог 2)

1.2 Развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони, преку
воспоставување на системи за собирање на цврест отпад,
Приоритет 1.7 - Заштита на животната средина во планските региони

Ниво на плански регион
Наведете ја усогласеностa на предлог проектот со: (i) стратешките приоритети на планскиот
регион утврдени во Програмата за развој на планскиот регион, односно (ii) стратешките цели на
планскиот регион утврдени во Програмата за развој на планскиот регион!

Стратегиска област 4: Обезбедување услови за подобрување на животната средина во
регионот
Конкретна цел 4.2 - Воспоставени санитарно - технички стандарди во управувањето со отпадот
во регионот и негово безбедно депонирање во регионална депонија
Дали е проектот составен дел од годишната листа на проекти за развој на Вашиот плански Регион?

Да, согласно Одлука на Советот за развој на Вардарски Плански регион бр. 02 - 88/9 од
27.11.2012 (во прилог)
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3. Придонес во Буџетот на проектот
БУЏЕТ на ПРОЕКТОТ
Износ (МКД)
ВКУПНО:

Средства за рамномерен регионален развој

%

3.610.440

100

3.365.370

93,20

245.070

6,80

245.070

6,80

(Програма за рамномерен регионален развој 2013)
Вкупно сопствено учество:
Сопствено учество од носителот на проектот
Сопствено учество од Партнер 1
Сопствено учество од Партнер 2
Сопствено учество од Партнер 3
Сопствено учество од Партнер 4
Сопствено учество од Партнер 5
Сопствено учество од Партнер 6

Вкупно дополнително надворешно учество:
Име на институцијата / програмата
Име на институцијата / програмата

На кој начин е обезбедено сопственото учество во реализација на проектот?

Центарот за развој на ВПР, од сопствени средства ќе ги покрие трошоците за одржување на
работилниците, промоциите, состаноците и сл. преку изнајмување на сали и опрема,
канцелариските трошоци, горивото и патните трошоци, комуникациските трошоци,
печатарските услуги, трошоци за тендерски постапки, освежување и други непредвидени
трошоци.
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В. Опис на проектот
1. Основи за проектот (макс. 200 зборови)
• Дефинирање на проблемот и негова оценка
• Состојба во целното подрачје (не/постоење на соодветен објект услуга)
• Идентификација на целната група (корисници / уживатели на резултатите)
• Оценка на потребите и барањата на целната група, односно проценка на бројот на
директни корисници / уживатели на резултатите

Јавната свест за интегрирано управување со отпад во ВПР е на многу ниско ниво, особено во
делот на примарната селекција и неговото депонирање. Дисеминирањето на информациите
поврзани со интегрираното управување со отпад се смета како критичен аспект и треба да се
планира како континуиран напор на сите засегнати страни во регионот. Најдобар начин на
влијание врз јавната свест е преку имплементација на пилот проект од страна на регионална
мрежа за промоција на интегрираното управување со отпад, која не постои.
ВПР има изготвено Физибилити студија за имплементација на модерен систем за управување
со отпад согласно ЕУ стандардите каде како основен ризик се посочува недостатокот од јавно
прифаќање на регионалното управување со отпад и се препорачува негова континуирана
промоција пред локалната популација. Не постои регионална мрежа од засегнати чинители
која преку кампањи и имплементација на пилот проект ќе го направи тоа на најдобар начин.
Најдиректно засегнати се жителите на ВПР, бидејки ќе се зајакне нивната свест за потребата од
интегрирано управување со отпад како и преку можноста за нивно директно учество во
подобрување на состојбите. Дополнително корист ќе имаат ЕЛС и ЈКП од регионот кои немаат
интегриран начина на менаџирање со отпадот.
Проектот ќе придонесе за подобрување на состојбите со управувањето со отпадот во ВПР,
преку зајакнување на света на популацијата и нејзина директна инклузија и помош на ЕЛС и
ЈКП кои го менаџираат процесот на управување со отпад
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2. Опис на проектот (макс. 500 зборови)
• Цели на проектот
• Локација на проектот во однос на центарот на планскиот регион/центарот на општината
носител на апликацијата
• Очекувани резултати од проектот
• Степен на завршување на објект/услуга со спроведување на проектот
• Придонес во создавање на претпоставки и подобрување на условите за економски развој
• Придонес во подобрување на квалитетот на живот
• Придонес во зачувување на животната средина
• Ризици и претпоставки за реализацијата на проектот
• Одржливост на проектот

Основна цел: Иницирање на почетна фаза за интегрирано управување со отпад во ВПР
Конкретна цел:
1. Зајакнување на јавната свест кај популацијата за потребата и значењето од воведување на
интегрирано управување со отпад во регионот.
2. Зајакнување на техничките капацитети на ЕЛС и ЈКП од регионот за отпочнување со процес
на примарна селекција на комунален отпад
Проектот ќе се реализира на територијата на сите девет општини од ВПР
Очекувани резултати:
1. Формирана и едуцирана регионална мрежа за интегрирано управување со отпад од сите
засегнати страни (ЕЛС, ЈКП, НВО, ЦРВПР, Образование, откупувачи на секундарни суровини,
бизнис заедница)
2. Свеста на граѓаните на регионот за воведување на интегриран систем на управување со
отпад е зајакната и тие учествуваат во подобрување на состојбите
3. Пилот проект за примарна селекција на отпад во регионот е имплементиран
- Воспоставени се најмалку 75 собирни острови за селектиран отпад (пластика и хартија) во
сите општини од регионот
- Најмалку 150 Контејнери во различни бои за различни видови отпад се набавени и
поставени
- Воспоставени најмалку 9 договори за откуп на пластика
- Намалена количина на пластичен и хартиен отпад депониран на депонија за 20%
Со едукацијата и формирањето на регионалната мрежа која ќе биде носител на кампањите за
зајакнување на свеста за потребата од интегрирано управување со отпад, коимплементатор на
пилот проектот и негова промоција, проектот ќе заврши во целост. Паралелно со овие
активности, Центарот ќе ги набави контејнерите за селектиран отпад.
Проектот ќе придонесе кон креирање на партнерства помеѓу ЈКП, откупувачите на секундарен
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отпад (пластика и хартија) и лицата кои сега се занимаваат со собирање на ПЕТ амбалажа и
поставување на нивната соработка на здрави економски основи.
Со имплементацијата на проектот директно ќе се подобри нивото на квалитетот на услуги кои
ЈКП ги пружаат спрема граѓаните, а воедно и граѓаните, со зајакната свест и обезбедените
услови со пилот проектот, директно ќе придонесат во подобрувањето на квалитетот на
животот.
Проектот директно влијае врз зачувување на животната средина бидејки иницира
отпочнување на интегрирано управување со отпад, согласно ЕУ нормативите, препорачани во
студијата и дисеминирани од мрежата на пошироката јавност. Преку имплементација на пилот
проектот за селективо прибирање на отпад најдиректно ќе се подобрат состојбите во
животната средина
Главен ризик: Недоволно вклучување на домаќинствата во примарна селекција на отпад.
Претпоставка за негово надминување е континуираната кампања која ќе ја спроведува
мрежата.
По завршувањето на проектот, мрежата ќе продолжи да иницира други проекти од областа на
интегрираното управување со отпад. Регионот ќе располага со доволен број на жители со
зајакната свест, во пресрет на целосно имплементирање на регионалниот менаџмент со отпад
по сите ЕУ стандарди. Селективното прибирање на отпад сампосебе генерира приход со
продажба и гарантира одржливост.
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3. Времетраење и динамика на реализација на проектот (макс. дополнителни 100 зборови)
• Активности во рамките на проектот
• Носители на активностите на проектот
• Временски распоред/редослед на активностите

Активност

1 Формирање на

регионална мрежа за
ИУО
Почетна
работилницавоведување во
проектот 1*(18.390)

Ресурси
(број на луѓе)

Потребни
финансис
ки
средства

Временс
ка рамка

Локација,
место

Одговорно
лице,
институција

Консултант, сала, 91.950
опрема,
канцеларија,
канцелариски
материјал,
комуникациска
опрема,
интернет

1 месец

Велес

Раководител
на ЦРВПР,

Консултант, сала, 96.854
опрема,
канцеларија,
канцелариски
материјал,
комуникациска
опрема,
интернет

2
месеци

ЦРВПР

Консултант/консулта
нтска
куќа10конс.ден*7.356
(73.560)
Гориво 0,00
2 Организирање на

обуки за
регионалната мрежа
за ИУО 3*6.130
(18.390)
9конс.дена*7.356
(66.204)

Велес,
Кавадарц
и

Раководител
на ЦРВПР,
ЦРВПР

Неготино

гориво 2м*6.130
(12.260)
3 Имплементација на

3.137.334

пилот проект
3.1 набавка на
најмалку 150
контејнери за селек.
отпад 150*18.390
(2.758.500)

6
месеци

Изведувачка
компанија

3.2 Транспорт на
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Сите
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од ВПР
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Рег.мрежа
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контејнери до 9
општини
9оп*2пати*15.325
(275.850)

Тарнспортер/гор
иво

3.3 Фасилитација на
преговори за
воспоставување на
договори за откуп
3*6.130 (18.390)

сала за
состаноци,
гориво,
консултант,
освежување

9конс.дена*7.356
(66.204)
гориво 3м*6.130
(18.390)
4 Промотивна кампања

2конс ден*7.356
(14.712)
флаери 1000*6,00
(6.000)
Настан2*(12.260)

Консултант,

45.232

1 месец

печатница, сала,
интернет, канц.
материјали,
опрема,
освежување,гор
иво

Велес,
Кавадарц
и

ЦРВПР,
Раководител
, Вработени,
консултант,р
ег. мрежа

Прес конференција
5 Организирање на 9

работилници 9*6.130
(55.170)
10 конс.дена*7.356
(73.560)

Консултант,
просторија,
опрема, канц.
материјал,
гориво,
освежување

140.990

2
месеци

Сите
општини
од ВПР

Гориво 2*6.130
(12.260)
6 Редовни квартални

состаноци на
регионалната мрежа
за ИУО 4*6.130
(24.520)
4конс.дена*7.356

ЦДВПР,
општини од
ВПР,
вработени
во ВПР,
консултант,
рег.мрежа

Консултант, сала
за состаноци,
комуникациска
опрема, гориво,
канц.материјал,
ПТТ

66.204

4
месеци
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Велес,
Кавадарц
и,
Неготино
, Свети
Николе

ЦРВПР,
Мрежа,
консултант,
вработени

Република Македонија
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(29.424)
Гориво 2м*6.130
(12.260)
Завршна
работилница и
преставување на
постигнатите
резултати -финален
извештај

Изнајмување на
сала, опрема,
покани, ПТТ, мал
коктел,
печатница

1*(24.520)

консултант

1 ден
31.876

1конс.ден* (7.356)
7 Вкупно

3.592.050
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4. Финансиска конструкција на проектот
-

Предмер пресметка за проекти од тврда инфраструктура (градежни проекти)

-

Предлог-буџет за проектиод мека инфраструктура (институционална изградба)

-

Предлог-буџет за проекти за економски развој

* За сите горе наведени проекти, како дел од апликацијата мора да се достави и посебна
соодветна табела со финансиска конструкција на проектот.
* Табелата од апликацијата мора да се пополни со сумарни (збирни) податоци за
прикажување на трошоците/расходите.
Трошоци

Единица

Градежни зафати

Човекови ресурси

Консултант/Консултантска куќа Консултантски
денови (КД)
Обуки за регионална мрежа
9КД*7.356

Број на
единици

Поедниечна
цена

Вкупна
цена

45

7.356

331.020

контејнер

150

18.390

2.758.500

транспортни

18

15.325

275.850

Фасилитација на преговори за
воспоставување на Договори
за откуп на пластика 9КД*7.356
Промотивна кампања
2КД*7.356
Квартални состаноци на
регионална мрежа за следење
на имплементација на проект
4КД*7.356
Работилници за подигање на
јавна свет во сите ЕЛС од ВПР
10КД*7.356
Завршна работилница и
преставување на постигнатите
резултати 1КД*7.356
Други активности

Набавка на најмалку 150
контејнери за селектиран
отпад
Транспорт на контејнери до

Програма за рамномерен регионален развој за 2013
ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Проекти за развој на планските региони

Република Македонија
Министерство за локална самоуправа
Биро за регионален развој

општините од ВПР
релации
Организација на почетна
работилница
1
работилница

18.390

18.390

Организирање на обуки за
регионална мрежа за ИУО

Обуки

3

6.130

18.390

Организација на состаноци за
фасилитација на преговори

Состаноци

3

6.130

18.390

Организација на промотивна
кампања

Промотивен
настан

2

12.260

24.520

Печатење на промотивнофлаер
едукативен флаер
Организација на квартални
состанок
4
состаноци на рег.мрежа за ИУО
Организација на едукативни
работилници за подигање на
јавна свест

работилница

1000

9

6.00

6.000

6.130

24.520

6.130

55.170

Организација на завршна
работилница за преставување
на постигнатите резултати

работилница

1

24.520

24.520

гориво

месеципаушал

9

6.130

55.170

Патни трошоци

хххххххххххххх

ххххххх

ххххххх

ВКУПЕН
ИЗНОС

3.592.050

5. Чинење на проектот
Број на корисници/уживатели на резултатите
од проектот

Цена на чинење на проектот по корисник/
уживател на резултатите од проектот

154.535 жители на Вардарски Плански Регион

23,36 денари по жител

6. Кој правен субјект ќе раководи со употребата на објектот/услугата и на кој начин ќе
биде реализирано одржувањето на објектот/услугата?

Стекнатите знаења на регионалната мрежа за ИУО ќе ги користат, унапредуваат и управуваат
Центарот за развој на ВПР и општините од регионот.
Контејнерите за селектиран отпад ќе ги раководат и употребуваат ЈКП од 9-те општини од ВПР
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7. Влијанија на предлог проектот на животната средина (позитивни/негативни) врз
клучните еколошки области:
• Загадување на воздух, вода, почва
• Бука, миризба
• Флора и фауна
• Културно и историско наследство
• Геолошки пореметувања

Проектот има непосредно позитивно влијание врз животната средина.

8. Индикатори* за следење и оценка на спроведувањето на Предлог-проектот
Излезни резултати

Вредност

1. Воспоставена Регионална мрежа за ИУО
2. Воспоставени острови за собирање на селектиран отпад (хартија и
пластика)
3. Поставени контејнери од за собирање на селектиран отпад (хартија и
пластика) во различни бои, во зависнот од отпадот
4. Воспоставени Договори за откуп на секундарни суровини (пластика и хартија)
5. Едуцирани членови на Рег. мрежа за ИУО, за потребата и значењето од
воведување на регионално - интегрирано менаџирање со отпад

1
најмалку 75

Очекувани резултати

Вредност

1. Зајакната свест на населението во ВПР за ИУО

Најмалку кај
40%
9 ЈКП
за најмалку
20%

2. Зајакнати капацитети (технички) на ЈКП од општините во регионот
3. Намалена количина на пластичен и хартиен комунален отпад, одложен на
депонија

најмалку 150
9
Најмалку 50

* При подготовката на предлог-проектите со кои се бараат средства од Програмите за рамномерен
регионален развој 2013, апликантите треба да ги користат индикаторите поместени како Прилог 3 на
крајот на овој Формулар.
Доколку следењето на предлог-проектот е превидено со дополнителни индикатори тие можат да се
додадат иако ги нема на листата.
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Прилог 1

Потребни документи за аплицирање за финансиски средства од
Програмата за регионален развој 2013
1. Апликација треба да се достави во 8 оригинали, оргиналните Апликации треба да
бидат потпишани и заверени со печат на секоја страна поединечно од носителот
на проектот и апликацијата да биде доставена и на ЦД.
За инфраструктурни проекти
1. Основен проект
2. Ревизија на Основниот проект
3. Одобрение за градба, не постаро од 6 месеци (за нови проекти)
или
Одобрение за градба (постаро од 6 месеци) заедно со документ од надлежниот
орган во општината дека нема промени после издаденото одобрение за градба на
соодветниот проект (за нови проекти) [Во оваков случај на нов проект со старо
Одобрение, апликантот е потребно да приложи ново Одобрение за градба при
потпишувањето на Договорот за реализа ција со Бирото]
или
Одобрение за градба (постаро од 6 месеци) заедно со документ од надлежниот
орган во општината дека нема промени после издаденото одобрение за градба на
соодветниот проект и прецизен опис на фазите за кои се бара средства со
Предлог-проектот (за проекти кои се порано започнати со реализација, но се
незавршени)
4. Одлука за сопствено учество и учество на партнерите во проектот, сопствено
учество треба да се докаже со одлука на Советот на носителот на проектот и
посебно на партнерите.
5. Доколку се работи за реконструкција на објекти од културно и археолошко значење,
потребно е дозвола од Министерство за култура.
6. Водостопанска согласност (за објекти кои што значат зафаќање на извори и
приклучување на регионални водоводи)
За проекти и активности за економски развој, подготовка на истражувања, студии и
други консултантски, тренинг и развојни активности
1. Опис на задачи (Terms of Reference) со јасен опис на:


причините за извршување на задачата или студијата;



очекуваната методологија и работен план односно план на активности,
вклучувајќи временски распоред и времетраење;



предвидените потреби за ресурси, особено во поглед на персоналот (број на
работни денови по поединечна активност), и



обликот и содржината на бараниот документ.
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Прилог 2

Приоритети на регионалниот развој во Македонија1
во периодот 2013 - 2015

Приоритетните мерки се поделени во две основни групи. Проектите со фокус на првата група на
мерки (основни приоритети) ќе имаат можност во првите три години да добијат финансиска
поддршка (i) за спроведување или (ii) за подготовка на техничка и проектна документација:
•

Поттикнување на економскиот раст во планските региони (1.1)

•

Развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони (1.2)

•

Препознавање и искористување на иновативниот потенцијал и одигнување на техничкотехнолошката основа на носечките индустрии во планските региони (1.3)

Втората група на приоритетни мерки ќе биде фокусирана само на финансиска поддршка за
подготовка на проектна документација и проектни апликации што значи дека ќе биде подржана
подготовка на предлог-проекти во овие области за да има спремни проекти за спроведување во
следниот тригодишен период. Приоритетните мерки во оваа група се:
•

Оптимално користење и валоризација на природните ресурси и енергетските потенцијали
во планските региони (1.6)

•

Градење на функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со
руралните средини во планските региони (2.2)

•

Зголемување и порамномерна дисперзија на инвестициите и вработеноста помеѓу и во
рамките на регионите (2.3)

1

Повеќе податоци за очекуваните содржински активности во приоритетните мерки, можат да бидат преземени од
Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019 (Сл. Весник бр. 119/09)

Програма за рамномерен регионален развој за 2013
ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Проекти за развој на планските региони

* Информациите во врска со индикаторите за следење и оценка на спроведувањето кои е потребно да бидат користени при подготовката на
предлог – проектите за регионален развој може да ги превземете директно од веб страницата на Бирото кои се дадени како Прилог 3 под
формуларите за аплицирање.

