SPECIFIC TERMS OF REFERENCE
"Strengthening the administrative capacities for implementation of the legal framework for
bankruptcy and liquidation of companies"
IPA TAIB 2011
1.1 Contracting
Authority
The Contracting Authority is EU Delegation Skopje (EUD).

1.2 Beneficiary

The main beneficiary is the Ministry of Economy(MoE).

1.3 Financing
2. Global objective

IPA TAIB 2011
The overall objective of improving the general business environment in the
Republic of North Macedonia is expected to be achieved by faster winding up of
companies throught bankruptcy proceedings and voluntary liquidation.
1. Strengthened Institutional Capacity for implementation of the legal framework
for bankruptcy and liquidation of companies;
2. Assessed, identified and reduced legislative gaps;
3. Improved domestic bankruptcy policy and e-bankruptcy policy;
4. Improved functionatilies and legal provisions in the liquidation procedure;
5. Improved MoE capacity to develop and implement the key strategic
documents important for the further development of the bankruptcy and
liquidation regime of companies.

2.1Specific objective(s)

Consultant
Address

Pohl Consulting & Associates
Torstraße 92, 10119 Berlin, Germany (Lead partner)

Специфични услови за референца
"Зајакнување на административните капацитети за спроведување на правната рамка за стечај
и ликвидација на трговски друштва"
ИПА ТАИБ 2011
1.1 Дпгпвпрнп телп
Дпгпвпрнипт прган е Делегација на ЕУ Скппје (ЕУД).
1.2 Корисник

Главен корисник е Министерството за економија (МЕ).

1.3Финансиран
2. Општа цел

ИПА ТАИБ 2011
Севкупната цел за ппдпбруваое на ппштата делпвна клима на Република
Северна Македпнија се пчекува да биде ппстигната сп ппбрзп затвараое на
кпмпаниите преку стечајна ппстапка и дпбрпвплна ликвидација.
1. Зајакнат институционален капацитет за спроведување на законската
рамка за стечај и ликвидација на компаниите;
2. Проценети, идентификувани и намалени недостатоци/ празнини во
законодавството;
3. Ппдпбрена дпмашна пплитика за стечај и пплитика за е-стечај;

2.1 Специфични цели

4. Ппдпбрени функципналнпсти и закпнски пдредби вп ппстапката за
ликвидација;
5. Ппдпбрен капацитет на Министесртвптп за екпнпмија за развпј и
имплементација на клучните стратешки дпкументи важни за ппнатампшен
развпј на режимпт за стечај и ликвидација на кпмпаниите.
Конултантска куќа за Pohl Consulting & Associates
имплементација
Torstraße 92, 10119 Berlin, Germany (Lead partner)

