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Министерство за образование и наука
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ЈАВНИТЕ СРЕДНИ СТРУЧНИ
УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Проект за развој на вештини и поддршка на иновации
Заем бр.8332-MK
Република Македонија обезбеди финансиски средства преку заем од Светска банка
за реализација на Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации кој се
имплементира преку Министерството за образование и наука. Дел од овие средства е
предвидено да се искористат за спроведување на грант програма чија цел е
унапредување на практичната настава и вештините за вработување на учениците од
јавните средни стручни училишта по завршување на средното образование, преку
поврзување на училиштата со компаниите.
Во таа насока, грант програмата предвидува доделување на финансиски средства за
спроведување на заеднички проекти на јавните средни стручни училишта и бизнис
секторот.
Министерството за образование и наука ги поканува јавните средни стручни
училишта во соработка со партнер компании да го изразат својот интерес за
добивање на финансиски средства преку доставување на предлог проекти за
четиригодишното (техничко) средно стручно образование кои се однесуваат на
воспоставување соработка меѓу училиштата и бизнис заедницата, а се изработени
согласно оперативниот прирачник на програмата за доделување грантови која е
достапна на веб страната на Министерството за образование и наука
www.mon.gov.mk
Услови за учество на јавно средно стручно училиште во Република Македонија во
грант програмата се:




Да достави предлог проект за чија што имплементација има јасна и реална
потреба од финансиските средства
Предлог проектот да биде за четиригодишното (техничко) средно стручно
образование и во согласност со целите на грант програмата
Управувањето со финансиски средства да го остварува согласно процедурите
наведени во грант програмата и согласно законите и прописите за финансиско
работење во Република Македонија

Грантовите кои се доделуваат се во висина од 10.000 евра и 30.000 евра во денарска
противвредност. Училиштата може да аплицираат со доставување на еден или
повеќе предлог проекти за секоја од мерките предвидени со грант програмата. На
едно училиште може да му бидат доделени повеќе грантови, но само еден за секоја
од предвидените мерки. Изборот на предлог проектите за кои ќе бидат доделени
грантови го врши комисија формирана од Министерот за образование и наука врз
основа на квалитетот и издржаноста на пристигнатите апликации. Со училиштата и
нивните партнер компании Министерството за образование и наука ќе склучи
Договор за грант.
Апликациите, односно предлог проектите се доставуваат во писмена форма до
Министерство за образование и наука – Проект за развој на вештини и
поддршка на иновации, бул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54, 1000 Скопје,
Република Македонија, со назнака „АПЛИКАЦИЈА ЗА ГРАНТ“ како и во
електронска форма на следната адреса: milica.mojsoska@mon.gov.mk најдоцна
до 1 јуни 2018 година. Апликациите и сите дополнителни информации може да
се најдат во оперативниот прирачник на програмата за доделување грантови.
За сите заинтересирани јавни средни стручни училишта и нивните партнер
компании, Министерството за образование и наука ќе обезбеди техничка помош за
запознавање со процедурите за аплицирање преку организирање на обуки кои ќе се
реализираат во текот на месец маj 2018 година. За точните датуми и термини, како
и локациите за одржување на обуките, јавните средни стручни училишта ќе бидат
дополнително известени.
Подетални информации може да се обезбедат во Министерството за образование и
наука - Проект за развој на вештини и поддршка на иновации, лице за контакт
Милица Мојсоска - координатор на програмата за доделување грантови, телефонски
број 02/3 112 705, електронска адреса milica.mojsoska@mon.gov.mk

