Проект ⹂Поддршка за развој на земјоделски задруги”
Проектот е финансиран од Европската Унија.
Договор бр.: IPA/2017/392898

Повик бр. 3/ЗАМ/2018
за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги
Техничка поддршка – прва фаза
Почитувани,
Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да
учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да
формираат земјоделска задруга.
Генерална цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку
зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги. Специфична цел на поддршката е зголемена
продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка на соработка меѓу земјоделците
за формирање на нови земјоделски задруги.
Право на учество имаат групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат
земјоделска задруга.
Рок за доставување на пријавите е 30.10.2018 г. до 16:00 часот.
Инструкциите и обрасците за аплицирање може да ги подигнете во просториите на
Македонската развојна фондација за претпријатија - МРФП или од веб страната www.zadrugi.mk.
Пријавите се поднесуваат на следната адреса: Македонска развојна фондација за
претпријатија, ул. Никола Парапунов бр. 41a, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 3/ЗАМ/2018“.
Оваа постапка за избор се спроведува во рамки на проектот „Поддршка за развој на
земјоделски задруги“ кој е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од CARE
Германија/Луксембург и Македонска развојна фондација за претпријатија.

Број 08-57/1-2018
Скопје, 01.08.2018

Проектот е поддржан од Европската Унија

Тетјана Лазаревска
Извршен директор на МРФП

Проектот го спроведуваат:
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I.
1

ИНСТРУКЦИИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Вовед
Во овој документ се содржат инструкциите за апликантите за јавниот повик за понуди бр.
3/ЗАМ/2018.
Апликант е група на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга.
1.2 Објавувач на повикот
Објавувач на повикот е Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП), со седиште на
адреса: Никола Парапунов 41а, 1060 Скопје, телефон +389 2 3088 992, e-mail: zadrugi@mrfp.mk,
интернет адреса: www.zadrugi.mk
1.3 Цел на поддршката
1.3.1 Генерална цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку
зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги.
1.3.2 Специфична цел на поддршката е зголемена продуктивност и зголемени економски
резултати преку поддршка на соработка меѓу земјоделците за формирање на нови земјоделски
задруги.
1.4 Предмет на повикот
1.4.1 Предмет на повикот е пријавување интерес на групи на земјоделски стопанства (во
понатамошниот текст: групи на земјоделци / апликант) кои имаат намера да формираат земјоделски
задруги. Избраните групи на земјоделци ќе бидат поддржани во рамки на проектот „Поддршка за
развој на земјоделски задруги“.
1.4.2 Поддршката на групите на земјоделци ќе се реализира во три фази. Предмет на овој повик е
избор на групи на земјоделци кои ќе добијат поддршка опишана во Техничка поддршка – прва
фаза.
Техничка поддршка – прва фаза. Врз основа на овој повик ќе бидат избрани 20-30 групи на
земјоделци, врз основа на критериуми опишани во т. 1.7.1. Овие групи на земјоделци ќе добијат
техничка поддршка која се состои од:
- Информативни и консултантски услуги за услови, процедури и потребни документи за
формирање на земјоделска задруга и
- Консултантски услуги (обуки и менторство) за развој на нацрт бизнис план на земјоделска
задруга.
На крајот од првата фаза 20-30 групи на земјоделци се очекува да имаат подготвено нацрт бизнис
план.
Техничка поддршка – втора фаза. Врз основа на втор (следен) повик, групите на земјоделци кои
учествувале во првата фаза или се формирани во периодот по 30.06.2018 г. (во понатамошниот
текст: нови формирани задруги), ќе бидат повикани да достават нацрт бизнис план на земјоделска
задруга. Низ процес на селекција, по однапред објавени критериуми во вториот повик, ќе бидат
избрани 20 групи на земјоделци или нови формирани задруги. Овие групи ќе добијат техничка
поддршка од оваа фаза, која се состои од:
- Консултантски услуги за развој на нацрт во финален бизнис план, и.
- Правна помош за регистрација на земјоделска задруга, доколку е потребна.
На крајот од втората фаза 20 нови формирани земјоделски задруги се очекува да имаат подготвено
финален бизнис план.
Финансиска поддршка – трета фаза. Врз основа на трет (следен) повик, новите формирани
земјоделски задруги ќе бидат повикани да достават финален бизнис план за развој на земјоделска
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задруга. Низ процес на селекција, по однапред објавени критериуми со третиот повик, ќе бидат
избрани 12 нови формирани задруги. Овие задруги ќе добијат финансиска и техничка поддршка за
реализација на нивниот бизнис план. Листата на подобни набавки и трошоци за реализација на
бизнис планот ќе биде објавена во рамки на третиот повик. Финансиската поддршка е наменета за
деловна (бизнис) инвестиција на задругата. Задругата треба да обезбеди кофинансирање од
сопствени извори најмалку 20% од вкупниот износ на инвестицијата, но не е исклучен и повисок
износ на кофинансирање. Средствата што проектот може да ги обезбеди може да изнесуваат
најмногу 80.000 ЕУР. Вкупниот буџет за финансиска поддршка изнесува 1.020.000 ЕУР за вкупно
20 задруги (нови и постоечки задруги), оттука, проектот го задржува правото да управува со
распределбата на средства за апликации со износи над планираните просечни 51.000 ЕУР врз основа
на достапноста на средства во рамки на проектот.
1.4.3 МРФП го задржува правото да објави неколку повици во сите фази за да го достигне
планираниот број и квалитетот на доставени пријави, како и да избере поголем или помал број од
дефинираните во одделни фази.
1.4.4 Апликантот треба да ги достави потребните документи и обрасци наведени во овој повик за да
може да се изврши проценка и избор.
1.5 Извор на средства, потекло на добрата и видливост
1.5.1 Средствата за реализација на овој повик се обезбедени во рамки на проектот „Поддршка за
развој на земјоделски задруги“, бр. ИПА/2017/392898, финансиран од Европската Унија.
Следствено на тоа, треба да се почитуваат релевантните правила на ЕУ, вклучително да се
почитуваат и инструкциите што МРФП ќе ги даде, особено во врска со почитување на правилата за
видливост на поддршката на ЕУ и потекло на добрата.
1.6 Право на учество
1.6.1

Право да достават пријава имаат сите апликанти кои ги исполнуваат следните услови:

-

група на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделски задруги
согласно начелата на земјоделски задруги: доброволно и отворено членство,
транспарентност и заедничка контрола од членството, економско дејствување на членовите
на задругата, самостојност и независност, обезбедување на обука и информирање на
членството, соработка меѓу земјоделските задруги и обезбедување на одржлив развој.

-

минимален број на земјоделски стопанства кои ја сочинуваат групата треба да изнесува 10
(десет).

Земјоделско стопанство е економска единица под единствено управување на чиј земјоделски имот
се врши земјоделска дејност и за кое се води евиденција во Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство (дефиниција согласно Законот за земјоделство и рурален развој).
1.7 Критериуми за избор
1.7.1 Критериумите за избор за техничка поддршка – прва фаза се врз основа на проценката на
капацитет на земјоделските стопанства (апликант во повикот), квалитетот на бизнис идејата и
мотивацијата и подготвеноста на групата на земјоделски стопанства за формирање на земјоделска
задруга. За повеќе детали погледнете ја табелата за евалуација.
1.8 Начин на комуникација
Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во писмена
форма лично, по пошта или по е-маил.
Сите дополнителни информации или известувања ќе бидат објавени преку веб страната
www.zadrugi.mk.
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1.9 Информации од доверлив карактер
МРФП ќе ги заштити информациите кои апликантот ги има означено како доверливи, во спротивно
ќе се смета дека пријавата не содржи информации од доверлив карактер.
2

ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Барана документација
2.1.1 Секој апликант треба да ја достави следнава документација со која го пријавува својот
интерес за учество во повикот:
−

Пријава за изразување интерес (Образец 1 даден во прилог);

−

Пополнет прашалник за проценка и избор на групи на земјоделски стопанства за формирање
на земјоделски задруги (Образец 2 даден во прилог);

−

Листа на доверливи информации (Образец 3 даден во прилог, доколку нема доверливи
информации образецот не мора да се доставува);

−

Изјава за независна пријава (Oбразец 4 даден во прилог);

−

Список на земјоделски стопанства кои ја сочинуваат групата, потпишан од сите носители на
земјоделски стопанства (Образец 5 даден во прилог);

−

Други документи по избор на апликантот доколку смета дека тие ќе придонесат во
градењето на сликата за неговиот профил.

2.1.2 Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија потпишана од минимум три
претставници на земјоделските стопанства.
2.1.3 Документацијата треба да биде поднесена во печатена форма. Не постои ограничување во
должината на одговорите. Истите треба да бидат јасни и прецизни.
2.1.4 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата, МРФП може да побара
апликантите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни
отстапувања од бараната документација.
2.1.5 Никакви промени во документацијата, освен исправката на очигледни грешки, не смеат да се
бараат, нудат или да се допуштат од страна на МРФП или од апликантот.
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ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОВИКОТ

3.1 Појаснување на повикот
3.1.1 Апликантот може да побара појаснување на документацијата. Давањето на појаснувањето на
другите апликанти ќе се прави без да се открива идентитетот на апликантот кој побарал појаснување
и ќе биде објавено на веб-страницата www.zadrugi.mk.
3.2 Измена и дополнување на повикот
3.2.1 МРФП го задржува правото да го измени или да го дополни повикот, за што веднаш ќе ги
извести сите поканети апликанти.
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ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

4.1 Содржина на пријавата
4.1.1 Пријавата треба да се состои од запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да ја носи
ознаката „Не отворај” и бројот на повикот „3/ЗАМ/2018“. Во средината на пликот треба да биде
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назначена точната адреса на договорниот орган (Македонска развојна фондација за претпријатија,
ул. Никола Парапунов бр.41а, 1060 Скопје) и истиот не треба да содржи никаква ознака со која може
да се идентификува испраќачот.
4.1.2 Пликот треба да ги содржи документите наведени во овој повик.
4.1.3 Апликантот задолжително треба да ги користи обрасците дадени во овој повик, при што тие
мора да се пополнети без никакви измени на нивната форма, во спротивно пријавата ќе биде
отфрлена како неприфатлива.
4.2 Јазик на пријавата
4.2.1 Пријавата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со пријавата, се доставува на
македонски јазик.
4.3 Краен рок и место за поднесување на пријавите
4.3.1 Краен рок за доставување на пријавите е 30.10.2018 г. до 16.00 часот.
МРФП соодветно ќе извести за евентуално продолжување на повикот.
4.3.2 Пријавите се поднесуваат на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија,
ул. Никола Парапунов бр. 41a, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 3/ЗАМ/2018“. Пријавата која е
поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде
вратена на апликантот неотворена.
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ОТВОРАЊЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЈАВИТЕ

5.1 Отворање на пријавите
5.1.1 Пријавите ќе се отвораат на 31.10.2018 г., после 12.00 часот, во просториите на МРФП, без
присуство на јавност.
5.1.2 Доставените пријави се отвораат една по една, со читање на името на апликантот, при што се
констатира дали пријавите се доставени според пропишаните правила. Ниту една пријава нема да
биде отфрлена на отворањето на пријавите, освен задоцнетите пријави.
5.1.3 Во текот на отворањето на пријавите се води записник, кој е составен дел на конечниот
извештај.
5.2 Доверливост на процесот на евалуација на пријавите
5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на пријавите во
процесот на евалуација нема да биде откриена на апликанти или на кои било други лица што не се
службено вклучени во тој процес.
5.3 Појаснување на пријавите
5.3.1 Во периодот на разгледување и оценување на пријавите, МРФП може да побара од кој било
апликант појаснување на неговата пријава. Никаква промена на содржината на пријавата нема да се
бара, нуди или да се дозволува, освен за потврдување на коригирањето на грешки што ги открил
МРФП при проценката на пријавите.
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ИЗБОР

6.1 Избор на групи на земјоделски стопанства
6.1.1 Комисијата го врши изборот на апликантот чија пријава ги исполнува формалните барања и
критериуми од овој повик. Изборот се врши врз основа на проценка, согласно критериумите за избор
и достапните податоци.
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6.2 Известување за изборот
6.2.1 Избраниот апликант и сите други апликанти ќе бидат известени за резултатите од постапката
по писмен пат.
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ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

7.1 МРФП може да ја поништи постапката ако:
−
−
−

настанале непредвидени промени во проектната рамка на МРФП,
на барање на донаторот – Европската Комисија,
други услови за кои МРФП соодветно ќе информира.
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Проект ⹂Поддршка за развој на земјоделски задруги”
Проектот е финансиран од Европската Унија.
Договор бр.: IPA/2017/392898

Повик бр. 3/ЗАМ/2018
за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги
Техничка поддршка – прва фаза

ПРИЈАВА ЗА ИНТЕРЕС
Апликант:
(пополнува МРФП)
Архивски број и датум на поднесена
пријава
(пополнува МРФП)
Проектот е поддржан од Европската Унија

Проектот го спроведуваат:
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Образец 1 - ПРИЈАВА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија потпишана од минимум три
претставници на земјоделските стопанства. Документацијата треба да биде поднесена во
печатена форма. Не постои ограничување во должината на одговорите. Одговорите се
наведуваат во празните полиња од втората колона. Истите треба да бидат јасни и прецизни.
АПЛИКАЦИЈА
Назив на апликантот – земјоделска задруга:
(Ве молиме наведете го називот на земјоделската задруга)

Назив на апликацијата:
Наведениот назив е Ваш избор. Може да биде назив на земјоделската задруга која сакате да ја
формирате или назив на бизнис идејата, активноста или регионот во кој што делувате.

Одговорни лица за подготовка на пријавата:

Места и општини во кои задругата ќе ги спроведува активностите:

Контакт лица (Наведете најмалку 3 контакт лица од групата кои се носители на земјоделски
стопанства)

Телефон за контакт:

E-mail:
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Образец 2 - ПРАШАЛНИК ЗА ПРОЦЕНКА И ИЗБОР НА ГРУПИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА
Овој прашалник има за цел да прибере податоци кои се потребни за проценка и избор на земјоделски
задруги. Прашалникот треба да биде пополнет јасно, концизно и соодветно на поставените
прашања. Секаде каде што е можно треба да се користат податоци од официјални документи.
Пополнетиот прашалник заедно со бараните документи се доставува до МРФП на начин како што
е дефинирано во повикот.
КАПАЦИТЕТ
Наведете го вкупниот број на членови на земјоделската задруга:
вкупен број на членови
Наведете го бројот на членови според пол:
Жени:

членови

Мажи:

членови

Наведете го бројот на членови според возраст:
Помалку од 30 години:

членови

Од 31 до 50 години:

членови

Повеќе од 51 години:

членови

Наведете го бројот на членови според националност:
Македонци:

членови

Срби:

членови

Албанци:

членови

Босанци:

членови

Турци:

членови

Власи:

членови

Роми:

членови

Друго:

членови

Наведете ги земјоделски дејности со кои се занимаваат членовите:
Наведете ги главните производи:
 Овошје:
 Зеленчук:
 Житарици:
 Друго:
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Вкупно земјиште во хектари со кое располагаат сите членови (сопствено и под наем):
хектари
Вкупно земјиште во хектари кое ефективно го користат сите членови за земјоделско
производство:
хектари
Вкупен број на основно стадо (пр. стока) со кое располагаат сите членови на задругата:
единици од

(Ве молиме наведете го основното стадо)

Вкупен приход на сите членови на задругата во последната година:
 Помалку од 10.0000 ЕУР
 10.000 до 50.000 ЕУР
 50.000 до 100.000 ЕУР
 100.000 до 500.000 ЕУР
 Повеќе од 500.000 ЕУР
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БИЗНИС ИДЕЈА
Ве молиме накратко објаснете ја Вашата бизнис идеја како задруга:
Објаснувањето може да вклучува детали за тоа зошто сте одлучиле да ја формирате
задругата, кои се проблемите кои се обидувате да ги решите, кои се резултатите и
придобивките што ги очекувате како членови на задругата, како планирате да ја остварите
Вашата бизнис идеја, итн.

Колкав приход од продажба очекувате задругата да оствари за две години од сега?
 Помалку од 10.000 ЕУР
 10.000 до 50.000 ЕУР
 50.000 до 100.000 ЕУР
 100.000 до 500.000 ЕУР
 Повеќе од 500.000 ЕУР
Во што имате намера да инвестирате:
 Купување или закуп на земјиште
 Механизација
 Градење објекти за складирање
 Маркетинг и брендирање на производи
 Друго (Ве молиме наведете)
Ве молиме наведете накратко објаснување за Вашата планирана инвестиција:

Колкав е вкупниот износ на инвестицијата во ЕУР?
ЕУР
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МОТИВАЦИЈА И ПОДГОТВЕНОСТ
Колку средства од сопствени извори ќе инвестирате во вкупната инвестиција?
ЕУР
Колкав е износот што го барате од проектот?
Ве молиме имајте предвид дека 80.000 ЕУР е максималниот износ што проектот може да го
обезбеди.
ЕУР
Во однос на правото на глас, дали се почитува принципот „еден член, еден глас“?
 Да
 Не
Дали сте подготвени да учествувате во обуките и консултациите кои ќе бидат
организирани од проектот?
 Да
 Не
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Образец 3 - ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ
Информации кои се
доверливи

Број на страницата
или назив на
образецот со тие
информации

Причини за
доверливост на тие
информации

Временски период во
кој тие информации ќе
бидат доверливи
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Образец 4 - ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПРИЈАВА

Ние, долупотпишаните
[име и презиме на минимум три лица],
во својство на поднесувачи на апликацијата под назив
под
целосна материјална и кривична одговорност изјавуваме дека пријавата ја поднесуваме независно,
без договор со други апликанти на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на
конкуренцијата.
Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавуваме дека при доставувањето
на пријавата, целосно сме свесни за последиците од давање невистинити наводи во пријавата.

Место и датум

Овластени лица:
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Образец 5 - СПИСОК НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Ние, долупотпишаните лица, претставници на земјоделски стопанства, изјавуваме дека:
- сме согласни за пријавување на интерес за формирање на земјоделска задруга,
- активно учествувавме во подготовка на Прашалникот за проценка и избор на групи на земјоделски стопанства за формирање на
земјоделска задруга.
Во случај нашата група на земјоделски стопанства биде избрана на Повикот бр. 3/ЗАМ/2018, активно ќе се вклучиме во активностите од
планираната техничка поддршка – прва фаза.
Регистриран
Наведете го називот под кој сте
Р.Б.*
Име и презиме
Контакт телефон
Потпис
регистрирани во соодветните регистри
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*дополнете онолку реда колку што ви се потребни.
Датум и место: ____________________
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