1. Прашање: Дали во грант програмата може да аплицираат и училишта кои имаат
само тригодишно средно стручно образование, односно дали училиштата може да
аплицираат со проекти кои се однесуваат за струките кои се изучуваат само 3
години? Одговор: Овој проект се однесува само на четиригодишното стручно
образование, односно на техничкото образование.
2. Прашање: Дали во грант програмата може да аплицираат и уметничките
училишта? Одговор: Не, овој проект се однесува само на четиригодишното
стручно образование, односно техничко образование.

3. Прашање: Дали може да се врши купување на животни со средствата од
доделените грантови? Одговор: Не
4. Прашање: Дали може да се врши купување на растенија со средствата од
доделените грантови? Одговор: Да
5. Прашање: Дали практичната работа во реалната училишна компанија треба да се
вклопува во наставната програма? Одговор: Да, практичната работа во реалната
училишна компанија треба да се вклопи во наставната програма или да се изведува
како воннаставна активност, но во никој случај не смее да не се реализра
наставната програма.
6. Прашање: Што влегува под тренинг трошоци? Одговор: Трошоци поврзани со
работни посети, трошоци за организирање на семинари, работилници и др.
активности поврзани со обуката, трошоци за набавка на материјали за
организирање на обуката, изнајмување на простор и опрема, патни трошоци,
сместување и дневници за обучувачи и учесници, надоместоци за обучувачи и
други трошоци поврзани со обуката кои што апликантот треба да ги предвиди во
предлог проектот.
7. Прашање: Дали може опрема за потребите на училишната компанија да се
набавува од странски фирми? Одговор: Да, но во тој случај фирмата треба да
отвори нерезидентна сметка, бидејќи плаќањата се вршат во денари.
8. Прашање: Дали може учениците да се испраќаат на практична работа во
претпријатија надвор од нашата земја? Одговор: Целта на програмата е да се
зајакне соработката меѓу јавните средни стручни училишта и бизнис заедницата
тука во нашата земја, бидејќи домашните компании и претпријатија се всушност
идните работодавачи на нашите ученици.
9. Прашање: Дали само приватна фирма може да се јави во улога на партнер
компанија или тоа може да биде и државна фирма/јавно претпријатие? Одговор:
Државна фирма/јавно претпријатие може да се јави како партнер компанија само
доколку може да се утврди дека е правно и финансиски самостојна/о, работи

согласно трговските закони и не е агенција поврзана/зависна од Владата на
Република Македонија или училиштето.
10. Прашање: Дали може да се аплицира за мерката 1.1. со веќе постоечка реална
училишна компанија? Одговор: Не, грант мерката 1.1 е за воспоставување на нова
реална училишна компанија.
11. Прашање: Дали по завршувањето на проектот, опремата останува во сопственост
на училиштето? Одговор: Да, училиштето е сопственик на опремата по
завршување на проектот.
12. Прашање: Дали во реалната компанија може да се ангажира со консултантски
договор лице од партнер компанијата? Одговор: Не, вработените во партнер
компанијата треба да соработуваат со училиштето врз основа на претходно
договорената соработка помеѓу училиштето и партнер компанијата за поднесување
на заедничката апликација за грант, односно врз основа на трипартитниот договор
за грант кој го потпишуваат Министерството за образование и наука, училиштето и
партнер компанијата.
13. Прашање: Дали во реалната компанија може да се ангажира со консултантски
договор лице вработено во училиштето? Одговор: Не.
14. Прашање: Дали може реалната компанија физички да биде сместена во
просториите на партнер компанијата? Одговор: Може, меѓутоа училиштето сноси
одговорност за работата и материјалните средства кои се во сопственост на
реалната училишна компанија.
15. Прашање: Дали може да се направи пренамена на средства, доколку проценетата
вредност од апликацијата и договорот не се совпаѓаат со првичната проценка?
Одговор: Може, доколку пренамената е во рамките на реалните пазарни вредности
и предвидените набавки и проценки, согласно првичната намена на средствата за
грант.
16. Прашање: Дали ДДВ треба да биде вклучено во предлог проектот т.е.
апликацијата? Одговор: Трошокот за ДДВ и сите други даноци (на пр.персонален
данок) треба да бидат вклучени во предлог буџетот на апликацијата.
17. Прашање: Дали обучувачите од претпријатијата кои ќе работаат со
ученицитетреба да поседуваат сертификат за ментор – обучувач? Одговор: Да,
претпријатијата кои имаат ментор - обучувачи ќе имаат предност при процесот на
аплицирање со заеднички предлог проект со ССУ.
18. Прашање: Дали за учениците ќе има надомест за патни трошоци/храна за време
на обуките кои би се одвивале под менторство на партнер компанијата? Одговор:
Да, доколку тоа е предвидено во апликацијата.

19. Прашање: Дали може од средствата од грантот да се издвои дел за осигурување за
учениците од повреди? Одговор: Да.

