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ЗА ПРОГРАМАТА
Програмата за поддршка на конкурентноста на мали и средни претпријатија 
(МСП) на Република Северна Македонија има за цел преку специфични 
инвестиции поддржани со грант да ја зголеми конкурентноста и трговијата, 
како во регионот, така и со земјите на Европска Унија (ЕУ). Програмата ги 
комбинира пристапот до финансии, поддршка со грантови и со бесплатна 
техничка поддршка за зајакнување на знаењата кај МСП. Програмата е развиена 
од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), а грантовите и техничката 
поддршка  се финансирани од Европската Унија (ЕУ), националниот Инструмент 
за претпристапна помош во Република Северна Македонија.

Изгледите за членство во ЕУ претставуваат многу 
можности за МСП во земјите од Западен Балкан, 
вклучувајќи ја и Република Северна Македонија. 
Сепак, усвојувањето на acquis communautaire 
(правото на Европската унија) ќе вклучува 
значителни регулаторни промени, што ќе доведе 
до инвестициски товар за усогласување на 
претпријатијата со новите стандарди. Програмата за 
поддршка на конкурентноста на МСП на Република 
Северна Македонија е развиена за да им помогне 

на малите и средни претпријатија во приватна сопственост да ги исполнат 
новите барања на регулативите и да ги разберат барањата за подобрување 
во областа на заштитата на животната средина, здравјето и безбедноста на 
работното место и квалитетот и безбедноста на производите.

Новата програма нуди кредити обезбедени од ЕБРД преку локалните партнерски 
банки во комбинација со грант од 15% финансиран од ИПА финансиите од ЕУ. 
Програмата е надополнета со техничка помош за да им помогне на МСП да ги 

оптимизираат нивните инвестициски барања за 
надградба кон усогласување со Приоритетните 
директиви на ЕУ. Директивите на ЕУ можат да 
изгледаат застрашувачки на прв поглед. Често, 
некое едноставно решение може да ги исполни 
барањата, но понекогаш е потребен покомплексен 
приод. Компонентата за техничка помош на 
Програмата е посебно дизајнирана за решавање на 
ова.

Техничката помош 
е составен дел на 
Програмата и им 
помага на МСП да 
постават приоритет 
на инвестициите 
за усогласување со 
директивите на ЕУ.

Грантот од 15%, 
финансиран од ЕУ ИПА, 
им помага на МСП да 
направат таргетирани 
инвестиции кои ја 
подобруваат нивната 
конкурентност.
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КОИ КРЕДИТИ СЕ ДОСТАПНИ?
Проекти можат да се финансираат со еден или повеќе кредити во кумулативна 
вредност до 1 милион евра за секоја компанија или група на компании.

Инвестициските проекти треба да ја подобрат конкурентноста на компанијата 
на кој било пазар и да обезбедат усогласеност со една или повеќе директиви 
на ЕУ во областа на заштитата на животната средина, енергетската ефикасност, 
безбедноста на вработените, квалитетот и безбедноста на производите. 
Меѓународниот тим на експерти ќе го процени вашиот проект и, доколку 
сакате, ќе ве советува за подобри или алтернативни проектни решенија за да ја 
остварите посакуваната цел.
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ЗОШТО ТРЕБА ДА ЈА ЗЕМЕТЕ ВО 
ПРЕДВИД ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА 
НА КОНКУРЕНТНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВАШАТА 
ИНВЕСТИЦИЈА:
ГРАНТ – По успешното верификување на вашиот инвестициски проект, имате 
право да добиете стимул од 15% и поврат во готови средства – што е добар начин 
да ги намалите трошоците за финансирање на вашата инвестиција. Поддршката 
за поврат на средствата е финансиран од националната ИПА на ЕУ.

ЕДНОСТАВНИ КРИТЕРИУМИ – Кредити и грантови во рамките на Програмата 
за поддршка на конкурентноста на МСП на Северна Македонија се достапни 
за секоја инвестиција што му помага на вашето претпријатие да ги исполни 
директивите на ЕУ, со што се зголемува вашиот потенцијал на пазарот и вашата 
профитабилност.

ПОМАГА ВО ШИРЕЊЕ НА ИЗВОЗНИОТ БИЗНИС КАКО И НА ПАЗАРИТЕ ДОМА  
– Сите подобни инвестиции го подобруваат квалитетот на производот. Ова 
може да ви овозможи да ја зголемите вашата извозна трговија во Европа, но 
подобрениот квалитет исто така ќе им биде достапен на вашите клиенти дома, со 
што ќе го подобрите вашето конкурентно позиционирање дома и во странство. 

ПОВИСОКИ ПРОФИТИ  – практично сите прифатливи инвестиции можат да 
резултираат со намалена потрошувачка на енергија и ресурси, намалување на 
вашата база на трошоци и зголемување на вашата конкурентска предност, како 
и вашата профитабилност.

ПРИДОНЕС ВО ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА – практично сите прифатливи инвестиции 
ги намалуваат загадувачите како емисии на стакленички гасови.

БЕСПЛАТНА ПОДДРШКА ОД ЕКСПЕРТИ – Едноставните процедури во 
комбинација со технички совети што ги нуди меѓународен тим на експерти 
(проектен консултант или “ПК”) ви помага на патот до нови пазари.
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА
Компанија производител на мебел од дрво и сечење и обрабување 
иверица инвестираше во опрема за преработување на дрво.

Инвестиција во:
• HOLZ-HER Пила за греди под притисок Tectra 6120 Power 
• Обработувачки центар HOLZ-HER 7125 Black Edition 
• PRO-MASTER 7125 Black Edition

Инвестиции & грант:
Вкупна инвестиција: 156,000 евра 
Кредит: 140,000 евра 
Грант (15%): 21,000 евра

Усогласени ЕУ директиви:
• Директива 2014/35 / ЕУ
• Директива 2006/42 / EК
• Директива 95/16 / EК (преработена)
• Директива 2014/30 / ЕУ (преработена)
• Директива 2009/125 (преработена)
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КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?
Следниве компании можат да аплицираат во рамките на Програмата за 
поддршка на конкурентноста на МСП на Република Северна Македонија:
• МСП, претпријатија, фирми, трговци поединци или други правни лица, како 

и поединци регистрирани како претприемачи или вклучени во економски 
активности во согласност со законите на Република Северна Македонија.

• Компании кои работат првенствено во Република Северна Македонија.
• Компанијата има помалку од 250 вработени, а годишниот промет НЕ 

надминува 50 милиони евра и / или има годишен биланс на состојба кој не 
надминува 43 милиони евра.

• Компанијата е во приватна сопственост.
• Подносителот на пријава ги има добиено сите потребни одобренија и 

дозволи и на друг начин е во согласност со националното законодавство за 
животна средина, социјална, и здравствена и безбедносна регулатива.

• Апликантот НЕ е вклучен во листата на ЕБРД на лица или субјекти кои 
не се квалификуваат за да добијат договор финансиран од ЕБОР или за 
финансирање од ЕБОР.

• Следните компании, бизниси, лица или ентитети НЕ МОЖАТ да аплицираат 
за заем и грант во рамките на Програмата за поддршка на конкурентноста 
на МСП:  
• оружје или воена опрема;
• финансиски институции или компании за финансиски услуги или 

осигурителни компании;
• компании и бизниси кои се вклучени во производството или продажбата 

на тутун или жесток алкохол;
• казина или други објекти за игри на среќа;
• компании и бизниси вклучени во шпекулативни инвестиции во имот 

или валути или други шпекулативни инвестиции;
• сите активности кои се појавуваат на ЕБОР Листата за еколошка и 

социјална исклученост
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА
Друштво во млекарска индустрија инвестираше во опрема за 
производство на сирење и јогурт, ладилници и нов котел

Инвестиции во:
• Опрема за производство на сирење 
• Резервоари за ладење
• Котел за топла вода

Инвестиции & грант:
Вкупна инвестиција: 148.500 евра
Заем: 148.500 евра
Грант (15%): 22.275 евра

Усогласени ЕУ директиви:
• Директива 2014/35 / ЕУ
• Директива 2006/42 / EC (преработена)
• Директива 2014/30 / ЕУ
• Директива 2001/81 / EC
• Директива 2010/75 / ЕУ
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КОИ ИНВЕСТИЦИИ СЕ ПОДОБНИ?
Сите инвестиции треба да ја подобрат усогласеноста со една или повеќе 
директиви на ЕУ во областа на заштитата на животната средина, безбедноста на 
работниците и квалитетот и безбедноста на производите, како што е наведено 
во Приоритетните директиви на ЕУ или ЕУ директива (која не е приоритетна 
директива на ЕУ), како што е потврдено од консултантот за проектот. Ова 
вклучува, на пример:
• Нови машини, опрема за производство, производствени линии 
• Нови котли, системи за ладење, топлотни пумпи
• Реновирање и изградба на производствени згради
• Интегрирано реновирање и изградба на производствени линии и згради
• Реновирање и изградба на објекти за складирање, ладилници, магацини, 

вклучувајќи внатрешни транспортни средства
• Машини за пакување
• Камиони и приколки
• Опрема за движење по земја
• Системи за складирање жито, мелници, растенија за добиточна храна
• Сточарски објекти (крави, живина, кокошки, итн.)
• Системи за аспирација и намалување на прашината
• Пречистителни станици за отпадни води
• Постројки за намалување на емисиите на воздухот  
• Обновлива енергија

Покрај горенаведеното, се применуваат и следниве специфични критериуми за 
подобност:

Користена опрема
Се препорачува фокус на сосема нова опрема. Финансирањето на употребена 
опрема е можно, ако во исклучителна основа опремата била темелно проценета 
од страна на консултантите на проектот и ако се исполнети следниве услови:
• Опремата е целосно ремонтирана
• Опремата има гаранција од најмалку 6 месеци од добавувачот
• Докажана е подобноста на инвестициските трошоци во споредба со нов 

еквивалент  
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Возила
Новите возила ги исполнуваат условите за заем и грант според Програмата 
доколку:
• се користат само за деловни цели
• ги заменуваат старите возила (мора да се обезбеди доказ за уништување на 

старото возило на отпад)
• ги исполнуваат предвидените стандарди на ЕУ 

Следниве детални критериуми постојат за различен тип на возило, покрај 
гореспоменатите критериуми:
• Такси: возилата треба да бидат хибридни автомобили
• Камиони: исполнуваат најмалку Еуро 6 стандарди;
• Фургони: исполнуваат најмалку ЕУРО 6 стандарди, кои се регистрирани 

според локалниот закон за превоз на стоки во комерцијални цели и строго 
за деловни активности на компанијата

• Автобуси: исполнуваат најмалку Еуро 6 стандарди, во согласност со бизнисот 
на компанијата (превоз на патници).    

Користени возила не се подобни. 

Индустриски погони
Купувањето на индустриски простории и реконструкција на самите простории е 
подобно за финансирање под услов инвестицијата да унапредува:
• Здравје и безбедност при работа
• Заштита на животната средина
• Квалитет и безбедност на производот
• Енергетска ефикасност
во согласност со директивите на ЕУ што се транспонирани во локалните закони. 

Реновирањето на постојните згради или изградбата на нови згради е исто така 
подобно, доколку се исполнети истите цели и критериуми како што е опишано 
погоре.
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КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ
Процесот на пријавување се состои од чекорите наведени подолу. Ве молиме 
слободно побарајте помош од нашиот технички тим во секое време во текот на 
процесот:
• Обрасците за пријава кои може да се преземат од интернет страницата 

www.web-sme-csp.com, можат директно да се испраќаат до партнерите 
банки (ПБ) или до консултантот на проектот (ПК)

• ПК ги поддржува ПБ во оценувањето на техничката подобност на МСП и на 
нејзината инвестиција

• Одлуката за финансирање на инвестиција или не-инвестирање е оставена 
на ПБ-и

• Нашиот технички тим ќе започне со подготовка на инвестицискиот план 
заедно со вас и ќе ги утврди реалните потреби за инвестирање со цел да се 
постигне усогласеност со директивите на ЕУ

• Со завршена инвестиција, грантот ќе се активира откако консултантот за 
верификација ќе ја потврди инвестицијата

НАШИТЕ БАНКИ ПАРТНЕРИ
За да се поедностави процесот, сите финансиски механизми се канализираат 
преку партнерските банки, кои добиваат континуирана поддршка од Проектните 
консултанти на Програмата.

Условите за заем се утврдени од страна на партнерите банки и конечната одлука 
за тоа дали или не да се прошири финансирањето на компанија-апликант 
се врши само од страна на партнерските банки. ЕБРД, ЕУ и консултантите за 
проектот немаат влијание врз оваа одлука.

Консултантот на проектот е одговорен за техничка проценка на инвестициските 
проекти и, заедно со консултантот за верификација, за поставување и проверка 
на износите на грантот. Банките партнери ќе ги исплатат поттиците грант на 
сопствениците на успешно завршени и заверени проекти. Сепак, Партнерските 
банки немаат влијание врз нивото на грантови треба да се платат.

Ве молиме проверете ја нашата веб-страница за новости за актуелните 
партнерски банки на Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП. 
(www.web-sme-csp.com).
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА
Компанија во преработка на овошје и зеленчук инвестираше во ладилници 
за да ги унапреди стандардите за квалитет

Инвестиции во:
• Фрижидери со панели, уреди за ладење, шок комори за ракување и 

складирање на стоката, вкупен капацитет од 2000 тони
• Имплементација на HACCP систем

Инвестиции & грант:
Вкупни инвестиции: 470.000 евра
Заем: 460.000 евра
Грант (15%): 69.000 евра

Усогласени ЕУ директиви:
• Директива 2014/35 / ЕУ
• Директива 2014/30 / ЕУ (преработена)
• Директива 2009/125 (преработена)
• Регулатива (ЕК) бр. 1005/2009
• Регулатива (ЕУ) бр. 687/2010
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА
Компанија во бизнис на производство и дистрибуција на пиво, сокови и 
вода инвестираше во нова опрема

Инвестиции во:
• Систем за преклопување SSY 5555 со целосна автоматска машина за 

пакување
• Линија за полнење на лименки пиво

Инвестиции и грант: 
Вкупно инвестиции: 998.326 евра
Заем: 993.326 евра
Грант (15%): 148.999 евра

Усогласени ЕУ директиви:
• Директива 89/654 / EEC
• Директива 2009/104 / ЕЗ
• Директива 89/391 / EEC
• Директива 2009/104 / ЕЗ
• Директива 2014/35 / ЕУ
• Директива 2006/42 / EC (преработена)
• Директива 2014/30 / ЕУ (преработена)
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА
Производител на пластични материјали за пакување (полиетилен 
терефталат) инвестираше во систем за сушење на ПЕТ материјали и во нов 
систем за ладење

Investment in: 
• Кулер на вода со воздух со HP пумпа и номинален капацитет за ладење 

од 604 kW
• Moretto комплетен систем за сушење на ПЕТ

Инвестиција: 
Вкупна инвестиција: 99,500 евра
Кредит: 89,550 евра
Грант (15%): 13,432 евра

Усогласени ЕУ директиви: 
• Директива на Советот 89/655/EEC 
• Директива 95/63/EК
• Директива 2009/104/EК
• Директива 2009/104/EК
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ЕКСПЕРТИЗА
Освен финансирањето, малите и средните претпријатија можат да имаат корист 
од пристапот до know-how за зголемување на конкурентноста на домашните 
и меѓународните пазари. Без разлика дали се врши воведување нов систем 
за управување со квалитет, се развива маркетинг план за извоз на производи 
или ги прилагодуваат процедурите на работното место на нови стандарди, 
компаниите можат да спроведат советодавен проект со локални консултанти 
и меѓународни советници во рамките на Програмата на основа на поделба на 
трошоците.

Бизнис совети 
Работете со локален консултант на проект кој има за цел специфичен аспект 
на бизнисот, како што е воведување на систем за управување со квалитет 
кој ги исполнува ИСО стандардите или создавање на физибилиту студија за 
изводливост на нова фабрика. Овие проекти често траат околу 4-6 месеци 
и ги применуваат најдобрите практики за да помогнат бизнисот да стане 
поконкурентен. До 50% од трошоците за овие проекти се надоместуваат. Овој 
совет ги опфаќа специјализираните области на експертиза, вклучувајќи:
• стратегија
• маркетинг
• организација
• деловни операции
• технологија
• инженерски решенија
• менаџмент на квалитет
• финансиски менаџмент 
• енергетска ефикасност и животна средина  

Експертиза во индустријата  
Обезбедете вашиот бизнис да може да се натпреварува на меѓународно ниво 
со повикување на стручноста на меѓународен консултант од истата индустрија. 
Преку споделување на сопственото меѓународно искуство во повисокото 
раководство во истата индустрија, тој или таа може да помогне во стратегискиот 
преглед на секој аспект на бизнисот и развивање веродостојна стратегија за 
инвестиции и раст. Без разлика дали станува збор за специјализирано знаење за 
вистинските нивоа на влажност за предење на волна, лабораториски стандарди 
за производство на лекови или за избор на најефективна опрема за подобрување 
на производството, овие меѓународни советници од дејноста разбираат како 
овие прашања се однесуваат на секој бизнис и неговите потреби. Овие проекти 
обично се со траење од помеѓу 12-18 месеци. 
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Поврзете се со други претприемачи и зајакнете го вашето знаење за извоз  
Обуката за промоција на извозот на ЕБРД за МСП може да им помогне на 
компаниите да ги разберат темелите на извозот, вклучително и идентификување 
на вистинската динамика на пазарот и производите, планирање на извозот и 
специфичностите на ЕУ. ЕБОР, исто така, организира редовни настани, курсеви 
за обука и можности за мрежно поврзување на претприемачите. За повеќе 
информации, контактирајте го knowhowmkd@ebrd.com 
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Овој документ е произведен со финансиска поддршка од Европскиот инструмент за 
претпристапна помош. Ставовите изнесени овде се ставови на Консултантот и затоа воопшто не се 

смета дека го одразуваат официјалното мислење на Европската Унија.
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