
Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2022 

ЦЕЛ АКТИВНОСТ ИНДИКАТИВЕ
Н ДАТУМ / 
БРОЈ НА 

АКТИВНОСТИ 

ТИП НА 
ПОСТАПКА 

ПРИ 
НАБАВКА 

ПРОЦЕНЕ
ТА 

ВРЕДНОС
Т НА 

НАБАВКА    
(во €) 

ИНДИКАТИВНА 
АЛОКАЦИЈА ОД 

ЕУ ФОНДВИ 
 

% од 
вкупно         

во € 

1. Следење на 
ИПАРД Програмата 
и Комитет за 
следење на ИПАРД 

1. Обука за членовите на Мониторинг Комитет – 
организациска поставеност на целокупната ИПАРД 
структура, улога на членовите на МК, важност за 
придонес на членовите на МК во целиот процес 

(Сместување за 3 дена, просторија за состаноци, работни 
материјали, канцелариски материјали, кетеринг услуги и 
учество на членови и презентери, on-line врска со 
претставници на ДГ АГРИ) 

 

 
 

Јуни 2022 
 
 
 

 
 
 
Поедноставена 

тендерска 
процедура 

 
 

 
 
 

12.000 
 
 
 

 
 

2% 
 
 

 
 
 
 

10.200 
 
 
 
 

2.  Трошоци за 
кампања за 
информирање и 
публицитет 

  

 

   

3. Трошоци за 
преведување и 
толкување 

 
3.1 Превод на програмски документи 
 
 

Јануари 2022 

 
Поедноставена 

тендерска 
процедура 

8.000 1,3% 6.800 

4. Трошоци за 
семинари и посети  
 

4.1 Учество на национални учесници во посети и семинари 
(сместување, транспорт и дневници) 

* максимален износ – паушал -1300 € (за учесник /за 3 дневен престој) 

 
30 

 

Поедноставена 
тендерска 
процедура 

39.000 6,6 % 33.150 

4.2 Учество на национални учесници во посети и семинари      
(на покана од страна на Европска Комисија) 

(сместување, транспорт и дневници) 
* максимален износ – паушал -1300 € (за учесник /за 3 дневен престој) 

 
20 
 

 
Поедноставена 

тендерска 
процедура 

26.000 4,4 % 22.100 
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5.  Трошоци 
поврзани за  
подготовка на 
потенцијалните 
лагови за 
спроведување на 
мерката 
"Спроведување на 
локалните стратегии 
за рурален развој - 
ЛИДЕР пристап" 

5. Обука за подготовка на потенцијални ЛАГ-ови за 
имплементација – анализа на состојба со број на општини 
вклучени во ЛАГ, ревизија на постоечки стратигии, 
ангажирање на експерти за изработка на стратегии 
(сала за состаноци, освежување, работни материјали, кетеринг 
услуги, набавка на експерти) 

Јануари, 2022 

 
 
 
 
 

Поедноставена 
тендерска 
постапка  

 

12.500 2,1% 10.625 

6. Подготовка на 
програмски мерки и 
спроведување на 
мерките 

6. Канцелариски материјал 
Канцелариски материјал  

Ноември, 2022 

 
Процедура под 

2.500 евра 
 

2.500 0.4 % 2.125 

7. Евалуација на 
ИПАРД Програмата   
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8.  Воспоставување 
и работење на 
национална мрежа 
за рурален развој 

8.1 Состанок за воспоставување (формирање) на 
национална мрежа за рурален развој 

Април 2022 

 
Процедура под 

2.500 евра 
 

2.500 0,4% 2.125 

9. Поддршка за 
плати 

 
 

 
 

   

10. Насочување на 
специфични 
делови од системот 
за управување и 
контрола 

10.1 Сосотаноци со подсекторските групи  -  состаноци 
со сите подсекторски групи опфатени во ИПАРД 
Програмата 
(сала за состаноци, освежување, работни материјали, 
кетеринг услуги) 
 

Февруари, 
2022 

 
 

 
Процедура под 

2.500 евра 
 

2.500 
 

0.4 % 
 

2.125 
 

10.2 Усогласување на процедурите на АФПЗРР со 
критериумите од новата програма за постојните мерки 
- мерка 1, 
- мерка 3, 
- мерка 6  
- мерка 7 

Јануари 2022 

 
 

Процедура под 
2.500 евра 

2.500 0,4% 2.125 

10.3 Воспоставување на процедури за новите мерки  
- мерка 4 
- мерка 5 
- мерка 10 

Март 2022 

 
Процедура под 

2.500 евра 
2.500 0,4% 2.125 

10.4 Подобрување на системот за спроведуванње на 
мерката Техничка Помош на ИПАРД 
( сместување за 50 лица/ 5 ноќевања, транспорт, работни 
материјали) 

Април 2022 

 
Поедноставена 

тендерска 
постапка 

15.000 2,5% 12.750 
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10.5 Обука за публицитет на ИПАРД за подобрување на 
транспарентноста, видливоста и  информациите  
(сместување, транспорт, работни материјали) 

Февруари 2022 

 
Процедура под 

2.500 евра 
2.500 0,4% 2.125 

10.6 Подобрување и надградба на ИПАРД систмот за 
следење во пресрет на новиот програмски период 

( сместување, транспорт, работни                          
материјали) 

 
Март, 2022 

 
 
 

 
Процедура под 

2.500 евра 

 
2.500 

 
 
 

 
0,4 % 

 
 
 

 
2.125 

 
 

ВКУПНО   130.000  110.500 

 


