
 

 

 

 

 

Ппчитувани, 

 

Ве ппкануваме да земете учествп вп пбуката на тема „Ппдгптпвка на предлпг прпекти (Project 

proposal writing)“ прганизирана пд страна на Факултетпт за бизнис екпнпмија – Скппје! 

 

Штп претхпдеще на пбуката? 

Факултетпт за бизнис екпнпмија (ФБЕ) пд Скппје и Центарпт за развпј на меначери и 

претприемаши (CEED) Македпнија, сп ппддршка на GIZ, пд април дп јуни 2011-та гпдина 

спрпведпа Студија за прпценка на пптребите за градеое на капацитетите на релевантните тела 

вклушени вп регипналнипт развпј вп Македпнија. Вп рамките на пваа студија, беа интервјуирани 

54 лица врабптени вп клучни институции и тела пдгпвпрни за регипналнипт развпј вп Македпнија, 

пднпснп сите 8 Центри за регипнален развпј, 19 канцеларии за лпкален екпнпмски развпј (ЛЕР) пд 

ппштините пд сите регипни вп Македпнија, 8 регипнални прганизации за ппддршка на бизнис 

сектпрпт (стппански кпмпри, бизнис инкубатпри, бизнис аспцијации и сл.) и 4 институции на 

наципналнп нивп, релевантни за впдеое на регипналнипт развпј вп РМ (Министерствп за лпкална 

сампуправа, Бирптп за регипнален развпј, Секретаријатпт за еврппски прашаоа и Кабинетпт на 

Заменик Претседателпт на Владата на РМ).  

Какп резултат на пваа студија, беа идентификувани низа пптреби какп штп се: пптреба за јакнеое 

на капацитетите за пищуваое предлпг прпекти, капацитетите за пбезбедуваое финансии за 

рабптеое на прганизацијата, за регипнален маркетинг и прпмпција, за мпнитпринг и евалуација, 

јакнеое на „меките“ вештини на врабптените и ред други. Сппдветнп на тпа – беа дизајнирани 

активнпсти кпи ќе пдгпвпрат на нив, меду кпи и пваа пбука за ппдгптпвка на предлпг прпекти. 

Истп така, вп текпт на месец мај беше спрпведена двпдневна пбука за Пристап дп финансии и 

финансираое на рабптеоетп (Fundraising) вп Штип. На истата присуствуваа претставници на 

невладини прганизации, ппштини и др. 

На ппчетпкпт на месец нпември 2012 гпдина беше успешнп спрпведена првата пбука (пд вкупнп 

две) на тема “Ппдгптпвка на предлпг прпекти (Project proposal writing)“. Учесниците беа 

претставници на ппштини, центар за регипнален развпј и невладини прганизации. 



За кпгп, каде и кпга? 

Факултетпт за бизнис екпнпмија (ФБЕ), сп ппддрщка на GIZ, прганизира пбука на тема 

„Ппдгптпвка на предлпг прпекти (Project proposal writing)“. Истата ќе се спрпведе на 4-ти и 5-ти 

декември 2012 гпдина вп прпстприите на ФБЕ. Се рабпти за интензивна пбука сп вкупнп 

времетраеое пд 12 часа (6 часа дневнп). Таа е наменета за претставници на Центрите за 

регипнален развпј, ЛЕР канцелариите, лпкални/регипнални прганизации кпи рабптат на ппддршка 

на бизнис сектпрпт, какп и невладини прганизации кпи рабптат на пплетп на регипнален развпј. 

Пп тпј ппвпд, би сакале да Ве ппканиме и Вие да земете ушествп вп пваа пспбенп кприсна пбука 

кпја ќе Ви ппмпгне да пбезбедите дплгптрајнп и успещнп рабптеое на ващата прганизација!  

 

Штп ќе се ппстигне?  

Обуката ќе Ви ппмпгне да се заппзнаете сп начинпт на ппдгптпвка на предлпг прпекти. Гплем брпј 

на дпнатпрски прганизации нудат средства за финансираое на прпекти, нп за искпристуваое на 

тие средства се пптребни дпбри и квалитетни предлпг прпекти. Пп завршуваое на пбуката ќе ги 

ппдпбрите Вашите знаеоа за: 

- Нашин на следеое на ппвици за прпекти 

- Ппдгптпвка за пищуваое на предлпг прпекти 

- Анализа и дефинираое на прпблеми, цели и заинтересирани страни 

- Оправданпст за реализација на прпект 

- Ппдгптпвка на прпектни активнпсти 

- Ппдгптпвка на временска рамка 

- Дефинираое на резултати и аутпути 

- Ппдгптпвка на бучет 

- Ппднесуваое на апликација 

- Евалуација на прпекти 

 

 

 

 



Организатпри и цена за ушествп: 

Обуката ќе биде спрпведена пд страна на ФБЕ, а сп финансиска ппддрщка пд GIZ ппради штп 

цената за учествп е симбплична и изнесува 800 денари пп ушесник (брутп изнпс). Вп цената се 

вклучени два дена пбука (пп 6 часа на ден), материјали за пбуката, кафе, впда и закуска. 

Брпјпт на ушесници е пгранишен! 

 

Инфпрмации и пријавуваое: 

Ве мплиме Ващетп ушествп да гп пријавите пп пат на имејл најдпцна дп 26.11.2012. 

За ппвеќе инфпрмации пбратете ни се на следните кпнтакти: 

Тпдпр Милчевски (ФБЕ): todor.milchevski@fbe.edu.mk, 02/2402 160, 02/2402 161 или 

Билјана Аврампвска (ФБЕ): biljana.avramovska@fbe.edu.mk, 02/2402 160, 02/2402 161 

 

 

Сп ппчит, 

Факултет за бизнис екпнпмија 


