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Општи податоци
Овој дел содржи информации за профилот на проектот
Име на проектот
Целна група
Целна група
Директни корисници
Целно подрачје и локација
Целно подрачје
Локација
Временски период
Подносител на проектот
Носител и партнери
Спроведувачи
Финансиски план
Вкупен износ
(доколку предложениот проект е дел
од поголем проект или програма која
ја реализирате)

Висина на финансиските
средства кои се бараат од
Буџетот на РМ

Резиме
Краток парафразиран (прераскажан) проект. Резимето треба да одговара на содржината
проектот, односно мора да има информации за сите делови од проектот, во зависност од бројот
страниците на проектот, но во основа не треба да биде подолго од 200 збора или 1-2 страници.
Доколку со предложениот проект реализирате дел од друг проект или програма, наведете
конкретно активностите кои планирате да ги реализирате со финансиска поддршка од Буџетот
РМ.
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ПРОЕКТ

1. РАМКА НА ПРОЕКТОТ
Рамката на проектот ги содржи основата и оправданоста на проектот. Основата (заднината)
треба да содржи информации за општиот контекст и за вклучените организации.

1.1 Основа (заднина)

Општ контекст (треба да содржи информации за туризмот, за состојбата со туризмот на
подрачјето каде што би се реализирал проектот. Информациите треба да бидат релевантни за
проектот).

Вклучени институции/организации (треба да содржи информации за профилот на
подносителот на проектот ( основање, начин на работење, локација, техничка и кадровска
екипираност) и организациите-спроведувачи, доколку се повеќе).

1.2. Оправданост
Оправданост содржи анализа на проблемите, целите и релевантните активности. Оправданоста
треба да одговара на соодветниот контекст.

Анализа за проблемот (Клучни прашања и приоритетни потреби. Опис на проблемот на кој
се однесува проектот, зошто тоа е проблем и кои се потребите на целната група настанати од
проблемот).

Релевантни активности / претходни активности (Потребно е посебно да се опишат
претходните активности на подносителот.
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2. ОПИС НА ПРОЕКТОТ
2.1. Цели

Општа цел (Долгорочни промени кон кои проектот придонесува. Ја прикажуваат важноста на
проектот за општеството и често соодветствуваат со мисијата на подносителот на проектот)

Цел на проектот (Цел на проектот е промена што треба да се постигне со интервенцијата
што е планирана со проектот. Целта соодветствува на причината поради која на корисниците им е
потребен проектот, од која тие ќе имаат јасна корист. Целта мора јасно да изрази зошто на
корисниците им е потребен проектот).

2.2. Целна група, целно подрачје и локација
Дефиниција на целната група-специфичен вид население на определено географско подрачје и нејзин
квантитативен и квалитативен опис. Број на корисници, директни и индиректни, и опис на користа
за целната група. Целното подрачје е географското подрачје каде што се наоѓа целната група.
Локацијата е местото каде што се одвива активноста. Локацијата може да е поинаква од целното
подрачје. Нивото може да биде локално, општинско, регионално, национално .

2.3. Резултати
Постигнувања што произлегуваат од активностите на проектот. Резултатите заедно водат кон
целта на проектот. Може да има повеќе резултати.

2.4. Активност
Опис на активноста/инструментот што се употребува во проектот, нивото и формата. Потребни
се доволно детали со сите познати податоци (пример: број на денови за обука, број на обучувачи,
тиражи, страници, рубрики за организирање на постапките, за да се добијат планираните продукти и
со тоа резултатите на проектот). Описот треба да објасни како ќе се спроведе активноста.
Се опишуваат само активностите за кои се бара финансиска поддршка од Буџетот на РМ.

2.5. План за спроведување
Опис што ќе биде направено, од кого, каде, кога.
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3. ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Преглед на трошоците во предлог-проектот и на бараните финансиски средства од
Министерството за економија т.е. Буџетот на Република Македонија за 2011 година
Опис на трошоци по категории и позиции, количествата и единечните цени.

Опис на трошоци

Количина

Единечна
цена

Вкупно

Барана
финансиска
поддршка од
буџетот на РМ

Партиципација
од апликантот сопствени
средства

Вкупни трошоци
Вкупно процентуално учество - %
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Висина на финансиски средства кои се бараат од Буџетот на РМ

МКД __________

Партиципација од апликантот (финансиски средства)

МКД __________

Наведете ги посебните извори (сопствени и од други донатори) и износи на средства што ја
сочинуваат Вашата партиципација:

Извор 1. ______________

Извор 2. ______________

Извор 3. ______________

Вкупно:

Вкупен буџет на предлог-проектот

МКД ____________

МКД ____________

МКД ____________

МКД ____________

МКД _______________

Партиципација од апликантот во процентуален износ: ____________%
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4. Работна биографија на лицата кои ќе бидат ангажирани во реализацијата на
проектот.
Работна биографија на македонски јазик за лицата кои ќе бидат ангажирани во реализацијата на
проектот кој барате да биде кофинансиран.

5. Референтна листа на проекти
Листа на проекти од областа на туризмот кои досега сте ги реализирале.
Ред.
бр.

Име на проектот

Вредност
ЕУР/ДЕНАРИ

Период на
реализација

Подносител на проектот
(печат и потпис на одговорното лице)
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