
Година во која се 

доделени договорите 

за грант

Име на повикот Референтен број на Повикот Област за која е доделена помошта
број на склучени 

договори за грант

период на спроведување на грант 

договорите
ИПА средства

Средства од 

буџетот на 

државата

Сопствени средства 

на организациите
Вкупно

2011

Подобрување на потенцијалите за 

вработување на жените од 

малцинските етнички заедници на 

пазарот на труд

EuropeAID/130248/M/ACT/

MK
/ 7 ноември 2011- февруари 2014 977,534 172,506 71,357 1,221,397

Поттикнување на социјално вклучување на лицата со попреченост на пазарот на трудот 11 декември 2015- август 2017 994,930 175,576 82,041 1,252,547

Интеграција на малцинските етнички заедници на пазарот на трудот со посебен фокус на жените 10 декември 2015-декември 2017 1,064,637 187,877 100,986 1,353,501

Зајакнување на релевантните актери во областа на социјалната вклученост 5 декември 2015- септември 2017 430,079 75,896 30,102 536,077

Поттикнување на социјално вклучување на лицата со попреченост 5 декември 2016- декември 2017 550,569 97,159 43,222 690,950

Вклучување на Ромите на пазарот на трудот 7 декември 2016- декември 2018 894,322 157,822 74,601 1,126,745

Борба против корупцијата и организираниот криминал (вклучително и борбата против трговијата со 

луѓе и борба против нелегални супстанции);
4 декември 2013- јуни 2015 340,108 0 46,343 386,451

Зајакнување на управувањето и вмрежувањето на граѓанскиот сектор, вклучувајќи заедничко 

спроведување на активности базирани во заедницата и социјални услуги, мобилизација на ресурси, 

мобилизирање на доброволна работа,институционална соработка во рамки на граѓанскиот сектор, како 

и меѓу граѓанскиот сектор и централната и локалната власт

6 декември 2013- јуни 2015 530,798 0 64,163 594,961

Заштита на човековите права, со посебен акцент на ранливи лица, поддршка на жртвите на семејно 

насилство, мобилизација на локалните општини во спречувањето на ХИВ / СИДА / СПИ, адолесценти со 

ризик и поддршка на активностите во рамките на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и 

Националната стратегија за Ромите

4 декември 2013- јуни 2015 332,351 0 34,570 366,921

Подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето на јавното мислење и 

политиката и донесувањето одлуки на национално и локално ниво
6 ноември 2015- мај 2017 448,692 56,080 56,146 560,917

Зајакнување на финансиската одржливост на граѓанското општество преку соработка со државниот и 

приватниот сектор
6 ноември 2015- мај 2017 559,997 69,992 68,983 698,972

Подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето политики и учество во 

механизмите за донесување одлуки на локално и национално ниво, вклучувајќи го и процесот на 

пристапување во ЕУ

3 декември 2017- јуни 2019 144,327 14,431 17,886 176,644

Подобрена ефикасност во реакциите на граѓанското општество во приоритетните процеси на реформи 

во секторот, како и подобрување на политичкиот партиципативен процес кој е од големо значење за 

фундаменталните права, демократијата и владеењето на правото, вклучувајќи ги и реформите за 

интеграција во ЕУ

12 декември 2017- јуни 2019 1,337,674 133,753 160,102 1,631,529

Поддршка на процесот на вмрежување помеѓу домашните МСП и мултинационалните компании во 

согласност со клучните реформи за конкурентност во земјата
3 декември 2017- декември 2019 413,297 67,281 70,031 550,609

Подобрување на бизнис климата; јавен приватен дијалог; претприемничка свест; Развој на МСП, 

вклучувајќи пристап до финансии, развој на човечкиот капитал и усогласување на пазарот на трудот
3 декември 2017- декември 2019 420,263 68,415 55,215 543,893

Подобрување на иновативноста на МСП и капацитетите за истражување и развој, соработката меѓу 

здруженијата, компаниите и универзитетите и институтите
4 декември 2017- декември 2019 500,828 81,530 65,680 648,038

Поддршка на граѓанските организации за проценка на работата на секторот на правдата, соработувајќи 

со засегнатите страни во јавниот сектор
3 декември 2018- јуни 2021 530,776 0 59,186 589,962

Обезбедување на правна помош за граѓаните 3 декември 2018- јуни 2021 486,543 0 54,060 540,603

ВКУПНО 102 10,957,724.89 1,358,317.76 1,154,672.99 13,470,715.64

2018

ПРЕГЛЕД НА ПОВИЦИ ЗА ГРАНТ ДОГОВОРИ ФИНАНСИРАНИ ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ВО УСЛОВИ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ИПА/ ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ

2015

2016

2013
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2017

2017

Доделени средства во евраПовик за доделување на грант

EuropeAid/159467/ID/ACT/M

K

Поттикнување на социјална 

вклученост

EuropeAid/135012/M/ACT/M

K

Социјално вклучување и 

вработување на локално ниво

EuropeAid/136315/ID/ACT/M

K

EuropeAid/133337/M/ACT/M

K

Поддршка за зајакнување, 

одржливост и развој на активно 

граѓанско општество

Подобрување на вклученоста на 

граѓанското општество во 

реформите за интеграција во ЕУ

EuropeAid/138660/ID/ACT/

MK

Натамошен развој и финансиска 

одржливост на граѓанското 

општество

EuropeAid/136625/ID/ACT/M

K

Извор: Министерство за финасии- Сектор за централно финансирање и склучување на договори, февруари 2019 година

EuropeAid/138495/ID/ACT/M

K

Подобрување на конкурентноста на 

земјата-корисничка на ИПА 

Зајакнување на влијанието на 

граѓанското општество во 

ефективните реформи во секторот 

на правдата


