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А. Апликанти
1. Носител на апликацијата
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Центар за развој на Вардарски
плански регион Велес

Одобрено од законскиот
застапник на носителот на
проектот

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

Александар Бузалков

Изјава:

Раководител

Адреса

Ул.Панко Брашнар 1
Велес

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

Лице за контакт

Александар Бузалков

Телефон/факс

043/211-484

Електронска пошта

a.buzalkov@vardarregion.gov.mk Печат:

Потпис:

НАПОМЕНА:
Апликацијата треба да биде потпишана со иницијали на законскиот застапник на
носителот во долниот десен агол на секој лист.
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2. Партнери во имплементацијата
ПАРТНЕР 1
Општина / Центар Центар
за развој на планскиот
регион

Општина Велес

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

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

Градоначалник

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

ул.Панко Брашнар 1, 1400 Велес

Лице за контакт

Сашко Ристевски

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

Телефон/факс

043/232-966

Потпис:

Електронска пошта

opve@veles.gov.mk

Печат:

Горан Петров

ПАРТНЕР 2
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Општина Неготино

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

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

Градоначалник

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

ул.Ацо Аџиилов 2, 1440
Неготино

Лице за контакт

Лолита Ристова

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

Телефон/факс

043/361/045

Потпис:

Електронска пошта

o_negotino@yahoo.com

Печат:

Пане Трајков
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ПАРТНЕР 3
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Општина Демир Капија

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

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

Градоначалник

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

ул.11 Октомври бб 1442,
Демир Капија

Лице за контакт

Јован Јованов

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

Телефон/факс

043/366-212

Потпис:

Електронска пошта

els.demirkapija@yahoo.com

Печат:

Трајче Димитриевски

ПАРТНЕР 4
Општина / Центар за
развој на планскиот
регион

Општина Лозово

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

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

Градоначалник

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа
апликација

Адреса

ул.Маршал Тито бб, 2208 Лозово

Лице за контакт

Анкица Анакиева

Телефон/факс

032/458-458

Електронска пошта

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk Печат:

Орце Цветковски

Одговорно тврдам дека
податоците изнесени во
апликацијата се
вистинити и во
согласност со
моменталните околности
кои влијаеле на
подготвувањето на
проектот.
Потпис:
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ПАРТНЕР 5
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Општина Чашка

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

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

Градоначалник

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

ул.Илинденска 8, 1413 Чашка

Лице за контакт

Лидија Пљакова

Телефон/факс

043/241-400

Потпис:

Електронска пошта

opstina@caska.gov.mk

Печат:

ПАРТНЕР 6
Општина / Центар за развој
на планскиот регион

Општина Градско

Одобрено од законскиот
застапник на партнерот

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

Градоначалник

Целосно ја поддржувам и
прифаќам оваа апликација

Адреса

ул.Маршал Тито 70а, 1420

Горанчо Пановски

Глигор Коцев

Градско

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

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

Лице за контакт

Елизабета Костова Бочварова

Телефон/факс

043/251-522

Потпис:

Електронска пошта

gradsko1@t-home.mk

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)

Состојбата во целното подрачје укажува на
потребата од подигнување на квалитетот на
услугите на детските градинки во ЈУДГ во
општините од ВПР преку набавка на нови
современи програми соодветни за правилен
психофизички развој на децата од
предучилишна возраст. Во ЈУДГ од урбаните
општини програмите од овој тип се застапени
но недоволно, односно неможат да одговорат
на бројот на корисници/деца на услугите на
детската градинка, додека во руралните
општини програмите од овој тип скоро и да не
се застапени, односно за прв пат ќе бидат
воспоставени нови современи детски
реквизити. Потребата од нови програми за
практицирање на физички активности кај
децата од предучилишна возраст е значајна
поради фактот што развојниот процес и
учењето кај малите деца не се одвива
изолирано, туку се одвива континуирано низ
повеќе развојни домени, односно физички,
социоемоционален, когнитивен итн.
Специфичноста на проблематиката на
детскиот развој има потреба од воведување
на програми од овој тип, современи и
трендовски прифатени во сите европските
земји.
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Потребно време за реализација на проектот

Проектот ќе се реализира во период од три
месеци

Дали со бараните средства проектот ќе биде
целосно завршен?

Со побараните средства проектот ќе биде
завршен во целост

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

/

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

Со истиот проект не е аплицирано за
финансиски средства до ниту една друга
институција/организација.

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)

Градење на функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со
руралните средини 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!

Целите на предлог-проектот се целосно усогласени со:
Програмата за развој на Вардарски плански регион
Глава 4. Стратегиски насоки на развојот на Вардарски плански регион
Глава 6.Визија и Стратегиски насоки на развојот на Вардарскиот плански регион
Точка 6.8 Образование
Стратешка цел 6: Развој на ефективен образовен систем кој ќе биде базиран на вредности, ќе
биде широко достапен и ќе биде во состојба да ги подготви корисниците за животните
предизвици
Конкретна цел 6.1 Решавање на инфраструктурните потреби во образованието
Конкретна цел 2.5 Афирмација и развој на спортот во регионот
Програма: Изградба(уредување) на детски спортски површини со реквизити
Дали е проектот составен дел од годишната листа на проекти за развој на Вашиот плански Регион?

Проектот ,," Модернизација на предучилишното образование во општините од ВПР со
програми за правилен психофизички развој " е дел од претходно утврдената годишна листа на
предлог-проекти врз основа на приоритетност за развој на Вардарски плански регион за 2013
година, донесена со Одлука на Советот за развој на Вардарски плански регион како приоритет
број 1.
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3. Придонес во Буџетот на проектот
БУЏЕТ на ПРОЕКТОТ
Износ (МКД)
ВКУПНО:

%

2.594.460,00

100

2.294.460,00

87 %

0,00

0%

Сопствено учество од носителот на проектот

0,00

0%

Сопствено учество од Партнер 1

0,00

0%

Сопствено учество од Партнер 2

0,00

0%

Сопствено учество од Партнер 3

0,00

0%

Сопствено учество од Партнер 4

0,00

0%

Сопствено учество од Партнер 5

0,00

0%

Сопствено учество од Партнер 6

0,00

0%

300.000,00

13%

ЈУДГ Димче Мирчев
Велес

6,5%

Средства за рамномерен регионален развој
(Програма за рамномерен регионален развој 2013)
Вкупно сопствено учество:

Вкупно дополнително надворешно учество:
Име на институцијата / програмата

150.000, 00 денари
(Одлука на УО на
ЈУДГ)
Име на институцијата / програмата

ЈУДГ Фемо Кулаков
Неготино
150.000, 00 денари
(Одлука на УО на
ЈУДГ)

На кој начин е обезбедено сопственото учество во реализација на проектот?
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Центарот за развој на Вардарски плански регион при реализацијата на проектот ќе учествува
со расположливост на своите човечки ресурси.
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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

Земајќи ја во предвид важноста на раниот детски развој Владата на РМ става посебен акцент
на предучилишното образование, односно на подигање на квалитетот на услугите што се нудат
во предучилишното образование, како и ширењето на мрежата на ЈУДГ, со посебен акцент на
руралните средини и опфаќање на децата од предучилишна возраст.
Досегашната пракса покажува дека реквизитите со кои што моментално располагаат, а како
такви и услуги што ги нудат детските градинки за практикување на физички активности во
општините во ВПР, не задоволува, односно не може да одговори на бројот на деца корисници
на услугите на ДГ, а практикувањето на физичките активности, неопходни за правилен физички
развој на децата со нови современи програми во руралните општини скоро и да го нема.
Целна група на проектот се ЈУДГ во ВПР, односно директни корисници на новите програмите
ќе бидат сите деца - корисници на услугите на ЈУДГ во регионот, како и сите идни генерации
кои секоја година ќе проаѓаат низ градинките.
Создавањето на услови за физичко рекреирање на децата во предучилишното образование
претставува нужност со која се заокружува созревањето во сите развојни домени, со цел
создавање на млади луѓе, способни да се приклучат во процесот на учење. Психофизички
здравите деца, претставуваат основа за идни активни учесници во процесите на современото
општество.
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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

Цели на проектот
Основната цел на проектот е подигнување на нивото на квалитет на услугите во
предучилишното образование од аспект на физичкото здравје на децата од предучилишна
возраст.
Конкретна цел н7а проектот е модернизација на предучилишното образование со
воспоставување на нови програми за правилен психофизички развој на децата.
Локација на проектот
Модернизацијата на предучилишното образование со нови програми ќе биде реализирана во
рамките на ЈУДГ во општините во ВПР, односно Велес, Неготино, Лозово, Росоман, Чашка,
Градско и Демир Капија.
Очекувани резултати од проектот
1. Поставени седум нови програми за практикување на физички активности кај децата од
предучилишна возраст.
2. Подигање на нивото на свест за значењето и потребата од паралелен раст и развој на детето
од предучилишна возраст во однос на сите развојни домени, односно физичко здравје и
моторен развој, социоемоционален развој, когнитивен развој итн.
Степен на завршување на услугата
По набавувањето на програмите и нивно поставување во установите за предучилишно
образование проектот се завршува во целост.
Придонес во создавање на претпоставки и подобрување на условите за економски развој
Развојниот процес и учењето кај малите деца не се одвива изолирано, туку се одвива
континуирано низ повеќе развојни домени, односно физички, социоемоционален, когнитивен
итн. Ефективното предучилишно образование е особено битно за создавање на идни
генерации, креативни, полни со идеи, активни учесници во процесот на учење, а подоцна и
активни членови во процесите на современото живеење, со креирање на понатамошен развој
на општеството, вклучувајќи го и економскиот развој.
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Придонес во подобрување на квалитетот на живот
Еден од основните принципи врз кои се темелат "Стандардите за рано учење и развој на
децата" е дека "децата најдобро учат преку играта, односно во процесот на учењето играта се
прифаќа како инструмент за учење". Дружењето на децата, мисловната стратегија при играта,
координацијата на рацете и нозете при качувањето на програмите од дрво и метал се гарант
за создавање на здрави психофизички деца, идни активни учесници во процесот на учење.
Придонес во зачувување на животната средина
Модернизацијата на установите за предучилишно образование со новите програми
претставува активност непосредно проследена со уредување на надворешниот простор
(садење на цвеќе, тревник) во рамките на ЈУДГ. Со воведувањето на новите програмски
активности кај децата се создава потреба од создавање на свој простор, себично зачувување
на новиот простор за игра и уредување на поблиската животна околина.
Ризици и претпоставки за реализацијата на проектот
Не постојат ризици по однос на реализација на проектот.
Одржливост на проектот
ЈУДГ чие работење и управување е во надлежност на единиците на локалната самоуправа, ќе
бидат гаранти на одржливоста на проектот.
Досегашната практика со поставувањето на програми од ваков тип во неколку ДГ во регионот
се покажа како добар пример и наиде на позитивна критика и кај вработените во ДГ и кај
родителите чии деца се згрижени во градинките со модернизација и подигање на квалитетот
на услугата од аспект на физичкото здравје.
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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

Набавка на
седум
современи
детски
програми за
практицирање
на физички
активности во
рамките на ЈУДГ
во општините
од ВПР

Ресурси
(број на
луѓе)

Потребни
финансиски
средства

Временска
рамка

5

2.594.460,00 3-6 месец

Локација,
место

Одговорно
лице,
институција

Велес,
Неготино,
Росоман,
Лозово,
Градско,
Чашка,
Демир
Капија

Александар
Бузалков,
раководител
на Центар за
развој на
ВПР

2
3
4
5
6
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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

Број на
единици

Поедниечна
цена

Вкупна
цена

Човекови ресурси

Други активности

Набавка на програми/детски
реквизити за практицирање на
физички активности за ЈУДГ во
урбаните општини
Набавка на програми/детски
реквизити за практицирање на
физички активности за ЈУДГ во
руралните општини

програма

2

470.280,00

940.560,00

програма

5

330.780,00

1.653.900,00

Патни трошоци
хххххххххххххх

ххххххх

ххххххх

ВКУПЕН
ИЗНОС

2.594.460,00

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

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

5300

490

6. Кој правен субјект ќе раководи со употребата на објектот/услугата и на кој начин ќе
биде реализирано одржувањето на објектот/услугата?
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Набавката на новите програми ќе ја спроведе ЦРВПР. По монтирањето на програмите во ЈУДГ
во општините партнери во проектот со Одлука на Советот за развој на ВПР, истите ќе бидат
преотстапени во сопственост, владение и трајно користење на ЈУДГ од ВПР во предвидените
општини.
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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

Реализацијата на проектот нема никакви негативни влијанија врз животната средина.
Напротив правилниот развој на децата и нивното подеднакво развивање во сите развојни
домени (емоционално, социјално, физичко, ментално) во предучилишното образование
претставува основа за создавање на вистински морални вредности кај децата, создавање на
работни навики, идни одговорни личности во современото живеење во функција на заштита
на животната средина.

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

Вредност

Број на реконструирани градинки
Број на поставени современи програми за практицирање на физички активности
на децата од предучилишна возраст

7
7

Очекувани резултати

Вредност

Број на нови програми во воспитно-згрижувачкиот процес

7

* 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)
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* 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.

