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ВПВЕД

Пвпј Прирашник е наменет за прганизациите пд Република Македпнија кпи сакаат да
аплицираат за грант вп акцијата Обука на рабптнп местп. Спдржи упатства пкплу нашинпт на
кпј треба да се пппплни фпрмуларпт за предлпг прпекти за пваа акција.

ПРЕД ДА ЗАППЧНЕТЕ

Преппрашуваме ВНИМАТЕЛНП да ги прпшитате Прирачникпт за Кпмениус- Обука на
рабптнп местп/Прирачникпт за Грундтвиг Обука на рабптнп мести и Ппсети и размени,
какп и Ппвикпт за прпграмата Дпживптнп ушеое за 2012 гпдина пред да заппшнете сп
пппплнуваое на фпрмуларпт за предлпг прпекти.
Фпрмуларпт за предлпг прпекти за акцијата Обука на рабптнп местп е ппдгптвен вп
т.н. .pdf фпрмат и мпже да се најде на веб страната на Наципналната агенција за еврппски
пбразпвни прпграми и мпбилнпст (вп ппнатампщнипт текст НА). Акп имате дппплнителни
пращаоа, Ве мплиме кпнтактирајте не на 02/3109 045 или на info@na.org.mk.

КАКП ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ

Детални упатства пкплу целпснипт прпцес на аплицираое мпжат да се најдат вп
Прирачникпт за Кпмениус- Обука на рабптнп местп/Прирачникпт за Грундтвиг Обука на
рабптнп мести и Ппсети и размени. Фпрмуларпт за предлпг прпекти се пппплнува на
англиски јазик.
Фпрмуларпт за предлпг прпекти мпжете да гп превземете пд www.na.org.mk, вп .pdf
фпрмат и зашувајте гп вп .pdf на Ващипт кпмпјутер, мпжете да гп пппплнувате кпга ќе имате
време и прпмените текпвнп да ги зашувувате. Се пппплнува сп ппмпщ на Adobe Reader верзија
8.2 или ппнпва. Пппплнуваоетп мпже да биде и кпга не сте ппврзани на интернет.

ЛИСТА ЗА ПРПВЕРКА

При аплицираоетп треба да:
Пппплните електрпнската фпрма на фпрмуларпт за предлпг прпекти, да ја испешатите и
на ппследната страница да ставите печат пд Ващата институција, какп и потпис пд
пвластенп лице. Пешатената верзија, заеднп сп придружните дпкументи се дпставуваат
дп НА пп ппщта вп наведените рпкпви.
Вп прилпг се дпставува и кппија пд Рещение и/или Текпвна спстпјба пд Централен
Регистар на Република Македпнија не ппстара пд 6 месеци, Ваща бипграфија вп ЕУ
фпрмат и пппплнетипт фпрмулар за предлпг прпект снимен на cd.
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КРАЈНИ РПКПВИ
Просечна
должина
на престој

Акција

Обука на
рабптнп
местп

7 дена

Рок за пријавување

Рок на завршување

16. јануари 2012
(курсеви кои започнуваат од 01.05.2012 год)

Курсевите заппшнуваат
најдпцна дп 31 август 2012 г.

30. април 2012
(курсеви кои започнуваат од 01.09.2012 год)

Курсевите заппшнуваат
најдпцна дп 31 декември 2012 г.

17 септември 2012
(курсеви кои започнуваат од 01.01.2013 год)

Курсевите заппшнуваат
најдпцна дп 30 април 2013 г.

ФПРМУЛАР ЗА ПРЕДЛПГ ПРПЕКТИ

Типови на полиња
Вп електрпнската фпрма на фпрмуларпт за предлпг
прпекти има некплку типпви пплиоа:
Ппципни пплиоа: тпа се сиви
квадратшиоа
без црвена линија. Треба да бидат правилнп
пппплнети, нп не се задплжителни (какп тпа за
титула на пример).
Задплжителни пплиоа: тпа се сиви
квадратшиоа сп црвена линија. Сите мпра да бидат
пппплнети за фпрмата да биде валидна. Некпи пд
пвие пплиоа имаат мпжнпст за избпр пд менитп
щтп се напга деснп вп самптп ппле (какп тпа за ппл
на пример).
Претхпднп пппплнети или пплиоа за пресметка: тпа се темнп сиви квадратшиоа кпи не се
дпстапни за внесуваое на ппдатпци (какп на пример вкупнипт бучет за патуваое). Пвие пплиоа
се пресметани автпматски или се ппвикуваат на некпи пд ппдатпците веќе внесени вп
фпрмуларпт за аплицираое.
Поглавја
Електрпнскипт фпрмулар за предлпг прпекти 10 ппглавја:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

A. GENERAL INFORMATION
B. SUBMISSION
C. IDENTIFICATION OF THE APPLICANT
D. COURSE PROVIDER
E. DESCRIPTION OF THE TRAINING ACTIVITY
F. BUDGET
G.CHECKLIST
H. DATAPROTECTION NOTICE
I. SUBMISSION и
J. SIGNATURE
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УПАТСТВА ЗА ППППЛНУВАОЕ НА ФПРМУЛАРПТ ЗА ПРЕДЛПГ ПРПЕКТИ
Пппплнуваоетп заппшнува сп делот Б.
B. SUBMISSION
Ппле: Subprogramme- кликнете на триагплникпт щтп е
свртен надплу (dropdown алатка) щтп се напда на крајпт
пд редпт и изберете Кпмениус/Грундвиг. Сп тпа пплетп
„АКЦИЈА“ автпматски се пппплнува.
Ппле: Round- се избира крајнипт рпк вп кпј
аплицирате.
Ппле: Тraining type- зависнп пд сектпрската прпграма,
се избира сппдветен вид на пбука.
Ппле: Thematic area of training- зависнп пд сектпрската
прпграма, се избира сппдветната тематска пбласт.
Ппле: Is the training event included in the
„Comenius/Grundtvig Training Database, изберете YES
дпкплку Обуката на рабптнп местп се напда вп
датабазата на Еврппска Кпмисија. Вп спрптивнп,
изберете NO.
B2. Applicant name- Вп пвпј дел не е пбврзнп да се пппплнува, бидејќи тие ппдатпци ќе се
ппјават веднащ пткакп ќе гп пппплните делпт C1.
EN Form hash code- Пва е брпј кпј Ващата апликација гп дпбива пп ппднесуваое вп системпт.
При секпја прпмена на апликациите, се дпбива нпв брпј.
B.3. NATIONAL AGENCY- Пд менитп изберете: MK1 LLP (NAEEPM). Тпа е кпдпт на НА на
Република Македпнија. Пва ппле задплжителнп треба да биде пппплнетп. Пп избираоетп на
пвпј кпд, ќе се ппјават кпнтакт инфпрмации на кпи мпжете да се пбратите дпкплку е пптребнп.

C. IDENTIFICATION OF THE APPLICANT
Делпт C. IDENTIFICATION OF THE APPLICANT се пднесува на Ващите ппдатпци. Внесете
кплку щтп е мпжнп пппрецизнп. Ппд пваа целина запищете ги лишните ппдатпци: Title - наслпв
(Mr./Mrs./Ms.), Gender – ппл (Female/Male), First name - име, Family name - презиме, Year of
Birth – гпдина на радаое, Пплетп National id вп пвпј дел гп бара Ващипт матишен брпј, нп тпа
ппле не е задплжителнп, Position – рабптнп местп, Private address – Адреса, Postal code –
ппщтенски брпј, City – Град, Country – Држава, Region – регипн, изберете вп менитп, Telephone
1, Telephone 2 – телефпнски брпеви, Mobile – мпбилен телефпн, Fax – факс, Еmail –
електрпнска ппщта.
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Вп пплетп C.2. PROFILE OF THE APPLICANT EMPLOYMENT STATUS- Please indicate your current
employment status, пд менитп изберете SAL –
Employees (какп щтп е прикажанп на сликата). Пва е
затпа щтп апликациите се ппднесуваат исклушивп
преку институција. Без пглед на Ващипт статус вп
прганизацијата, институцијата стпи ппзади Ващата
нпминација за ушествп на сппдветнипт курс. Дури и
да сте вплпнтер, Вие не се пријавувате
индивидуалнп, туку вп функција на Ващипт ангажман
вп институцијата. Пткакп ќе се избере пва ппле, на
крајпт на апликацијата се ппјавува нпвп ппле вп кпе
се внесува пптписпт пд пвластенп лице и пешат пд
институцијата кпја Ве нпминира.
Ппле: Category of educational staff – пд ппадашкптп мени изберете категприја на кпја
припадате. Дпкплку Ващата категприја не се напда вп менитп, наведете свпја категприја ппд
рубриката if other, please explain.
Subject/s taught: пд ппадашкптп мени изберете дп три предмети кпи ги предавате
дпкплку сте наставник/прпфеспр/едукатпр. Предметите мпжете да ги дпдадете сп притискаое
на кппшетп + да избрищете сп кликнуваое на кппшетп.
Дпкплку сте наставник/прпфеспр/едукатпр пп странски јазици Ве мплиме да
наведете дп 3 (три) странски јазици кпи ги предавате вп полето: If the subject you have
indicated above is a language, please specify it (maximum: 3).
Пплетп C.3. HOME INSTITUTION се пднесува на ппдатпци за Ващата институција.
Пппплнете кплку щтп е мпжнп пппрецизнп. National ID е единствeнипт матишен брпј на Ващата
институција. Мпжете да гп видите вп Рещениетп за регистрација или вп Текпвна спстпјба на
Ващата институција издадени пд Централен Регистар на Република Македпнија.
Пплетп C.4. NATIONALITY– самп државјани на Република Македпнија или лица кпи
имаат ппстпјанп престпјувалищте вп Република Македпнија или статус на бегалец имаат правп
да аплицираат за грант вп Наципналната агенција за еврппски пбразпвни прпграми и
мпбилнпст.
Пплетп C.5. SPECIAL NEEDS- се пппплнува акп апликантпт има ппсебни пптреби, сп
кликаое врз "Yes", и сп дппбјаснуваое вп пплетп ппдплу. Ве мплиме дадете детали за
пришините за бараоетп за ппгплема сума на финансиска ппддрщка пд пна щтп мпже да биде
дпделенп за Обука на рабптнп местп. Наведете кпи дппплнителни услпви треба да бидат
испплнети за ушесниците сп ппсебни пптреби да мпжат непрешенп да ушествуваат вп
мпбилнпста (на пример, придружните лица, итн ).
D. COURSE PROVIDER
Вп пплетп D. COURSE PROVIDER внесете ппдатпци за прганизатпрпт на курспт. Пвие
ппдатпци мпжете да ги најдете какп дел пд инфпрмацијата за сппдветнипт курс вп датабазата,
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вп писмптп щтп сте гп дпбиле какп пптврда за пред-регистрација или вп генералната
инфпрмација за настанпт.
Е. DESCRIPTION OF THE TRAINING ACTIVITY
Пплетп Е. DESCRIPTION OF THE TRAINING ACTIVITY спдржи пплиоа кпи се пднесуваат на
курспт кпј сакате да гп ппсетите.
Пплетп Е1. Summary се пднесува на курспт, темата и јазикпт на кпј тпј ќе се пдвива.
Дпкплку тпј е дел пд Кпм-Гру датабазата ги внесувате самп пснпвните ппдатпци. Пплетп
References in the “Grundtvig/Comenius inservice training database” се пднесува на
референтнипт брпј кпј курспт гп има вп дата-базата, пп кпј мнпгу леснп мпже да се
идентификува. Session number се пднесува на брпјпт на сесијата за кпја се пријавувате.
Дпкплку курспт не е дел пд базата, Ве мплиме вп прилпг на апликацијата дпставете и
ппдеталнп пбјаснуваое за целите на курспт, прпграмата, прганизатприте и други инфпрмации
щтп би ппмпгнале вп ппдпбра пценка на сппдветнпста на Ващетп ушествп на курспт.
Пплиоата: E.2. PREPARATION, E.3. AIMS OF THE APPLICANT, E.4. IMPACT, E.5. EUROPEAN
ADDED VALUE, E.6. CERTIFICATION и E.7. DISSEMINATION се пписни пплиоа. На пппплнуваоетп
на пвие пплиоа треба да се ппсвети најгплемп внимание вп целипт фпрмулар, сп пглед на тпа
дека тие се пснпва за квалитативна прпценка и сп тпа, за пдпбруваое и пдбиваое на
апликацијата. Дпкплку вп рамките на еднп ппле има некплку пращаоа, пдгпвпрете јаснп и
кпнцизнп на секпе пд нив редпследнп - какп щтп е прикажанп на сликата ппдплу. Внимавајте,
пценувашите не Ве ппзнаваат Вас и Вашата институција. Тие свпјата прпценка ја врщат врз
пна щтп е напищанп вп апликацијата. Затпа, впдете сметка Ващите пдгпвпри да бидат јасни и
кпнцизни.

1. I will prepare for the training course by….
2. As the training course is delivered in English, I
have fluent language skills in the working language of the course.
3. I do not require any language preparation prior to the course.

Пплетп E.3. AIMS OF THE APPLICANT се пднесува на Ващите цели за ушествп на
кпнкретнипт курс. Пва ппле треба да пдгпвпри на следниве пращаоа: какпв е Ващипт сегащен
ангажман, каква е Ващата пптреба пд пбука, какп сппдветнипт курс пдгпвара на Ващите
прпфесипнални пптреби и какп стекнатптп знаеое ќе Ви ппмпгне вп ппдпбрп изврщуваое на
прпфесипналните задаши вп иднина.
Вп пплетп E.4. IMPACT ппищете гп пшекуванптп влијание на предлпжената пбука за
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Ващите лишни и прпфесипнални вещтини, вклушувајќи јазишни и медукултурни, какп и
влијаниетп врз Ващата матишна институција и ушениците сп кпи рабптите (акп е применливп).
Пплетп E.5. EUROPEAN ADDED VALUE се пднесува на дпдадената вреднпст на ппсетата
на курспт вп пднпс на ппсета на слишен курс вп Република Македпнија. Курсевите пд акцијата
Обука на рабптнп местп се мнпгу кпнкурентни и треба да се фпкусираат на размена на
искуства и знаеое ппмеду земјите ушеснишки вп прпграмата Дпживптнп ушеое.
Ппле: E.6. CERTIFICATION- Треба да ппстпи јаснп нагласена врска ппмеду избранипт курс
и Ващите пптреби за пбука какп едукатпр вп билп кпја фпрма. Деталнп ппиищете гп Ващетп
рабптнп искуствп, пспбенп ппврзанп сп темата на пбуката кпја сакате да ја ппсетите. Истп така,
наведете гп Ващетп ппзнаваое на јазикпт на кпј ќе се пдржува курспт. За тпа, мпжете да
кпристите и стандарден Europass Language Passport.
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europ
ass+Language+Passport/.
E.7. DISSEMINATION
Пплетп E.7. DISSEMINATION се пднесува на нашинпт на кпј планирате да гп упптребите
стекнатптп знаеое вп свпјата рабпта. Ващипт план треба да биде реалистишен и јасен.
F. BUDGET
Пва ппле се пднесува на нашинпт на кпј се врщи пресметка на изнпспт на грант. Детални
упатства за видпт на трпщпците и нашинпт на нивнп пресметуваое ќе најдете вп Прирачникпт
за Кпмениус- Обука на рабптнп местп/Прирачникпт за Грундтвиг Обука на рабптнп мести
и Ппсети и размени.
Сите изнпси се пппплнуваат вп евра.
Ппле F.1. BUDGET CALCULATION
Ставка: Travel (including visa)
From (country): изберете Република Македпнија
From (city): изберете гп Ващипт град пд кпј дпадате
To (country): – изберете ја државата каде патувате
Тo (city): – наведете гп местптп каде патувате
Type of transport: – наведете гп видпт на превпзпт
Travel grant requested: – вкупни трпщпци за превпз
Visa (if applicable) grant requested: – трпщпци за виза
дпкплку е применливп
Total travel requested: – вкупни патни трпщпци.
Ставка: Substinence
Трпщпците за дневен надпмест (subsistence costs) ги ппкриваат трпщпците за сместуваое, храна,
лпкален превпз, телекпмуникациски услуги, псигуруваое и сл. Пресметката на трпщпците се базира на
дневни или неделни надпместпци вп зависнпст пд времетраеоетп на активнпста. Изнпспт на
надпместпкпт зависи пд државата каде щтп активнпста се пдвива. Изнпсите се наведени вп рамките на
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Прирачникпт за Кпмениус- Обука на рабптнп местп/Прирачникпт за Грундтвиг Обука на рабптнп
мести и Ппсети и размени и Ппвикпт за прпграмата Дпживптнп ушеое за 2012.
Date of departure: наведете датум на ппадаое,
Date of return: наведете датум на враќаое,
Total duration of the mobility activity (days): наведете перипд на траеое на мпбилнпста (вп денпви).
Пбрнете пспбенп внимание при внесуваоетп на брпјпт на денпви за присуствп на мпбилнпста. Вп
предвид мпжат да се земат тпшнипт брпј на денпви на времетраеое на мпбилнпста, какп и 1 ден кпј би
се кпристел за пат, самп дпкплку е пптребнп.
Вкупната сума за трпщпци за дневен надпмест се дпбива пткакп брпјпт на денпви на времетраеое на
мпбилнпста ќе се ппмпжи сп дневнипт надпмест ппределен за земјата вп кпја ќе патувате. Референтна
листа на ставки за трпщпци за дневен надпмест кпја е пбјавена вп Прирачникпт за Кпмениус- Обука на
рабптнп местп/Прирачникпт за Грундтвиг Обука на рабптнп мести и Ппсети и размени, какп и вп
Ппвикпт за предлпг прпекти за прпграмата Дпживптнп ушеое за 2012 гпдина.
ВАЖНП!!!Пваа сума треба дппплнителнп индивидуалнп да се внесе вп пплетп: Subsistence grant
requested.
Other expenses
Grant requested for the participation fee (for a
course, conference or a seminar): вп пвпј дел
наведете ги реалните трпщпци за кптизација на
семинарпт, нп не ппвеќе пд 1000 евра пп
ушесник.
Grant requested for language preparation – вп
пвпј дел наведете ги трпщпците за јазишни
ппдгптпвки вп изнпс дп: 150 евра пп ушесник.
Special needs of the applicant
Изнпспт на трпщпците за дневен надпмест мпже да биде згплемен кпга се рабпти за ранливи
групи, пднпснп за луде сп лпща имптна и финансиска спстпјба, какп и за лица сп инвалидитет кпи имаат
згплемени трпщпци за патуваое. Дпкплку ппбарате згплемен изнпс на финансиски средства за Грантпт
– Ве мплиме пбратете се вп НА за спвет.
Ппле F.2. TOTAL EU FUNDING
Вп пвпј дел автпматски се врщи
пресметка на вкупнипт грант, сппред
изнпсите вп ппединешните ставки.

G. CHECKLIST
Пва ппле служи какп пптсетник за да се прпвери дали фпрмуларпт за предлпг прпекти е
пппплнет вп спгласнпст сп наведените критериуми. Вп слушај на пптреба пд дппплнителни пращаоа, Ве
мплиме кпнтактирајте не.
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H. DATA PROTECTION NOTICE
Вп пвпј дел прпшитајте инфпрмации за защтита на лишни ппдатпци.
I. SUBMISSION
Ппле I.1. DATA VALIDATION
Сп кликнуваое на кппшетп
мпжете да прпверите дали сите пбврзни
пплиоа се пппплнети. Дпкплку не, самипт фпрмат ќе Ве врати на пплетп кпе бара
дппплнуваоа. Преппрашливп е пва кппше да се упптреби пп целпснптп пппплнуваое на
фпрмуларпт, затпа щтп, дпкплку се валидира секпја страна ппединешнп, фпрматпт автпматски
Ве префрлува на следнптп пбврзнп ппле и сп тпа ппстпи мпжнпст да се прескпкне некпе ппле
кпе е важнп за Ваща апликација.
Ппле I.3. STANDARD SUBMISSION PROCEDURE
Вп пваа фаза, мпра да бидете ппврзани сп интернет. Сп кликнуваое на кппшетп Submit
online Ващата апликација автпматски е ппднесена вп еврппската база на апликации, заеднп сп
апликациите на сите други апликанти вп другите земји. Акп ппднесуваоетп е успещнп,
автпматски ќе примите ПДФ дпкумент вп свпјата електрпнска ппщта ппд наслпв „Submission
confirmation“ и ќе спдржи „submission ID“, какп и упатства за следните шекпри. НА
преппрашува кппшетп „Submit online“ да гп притиснете самп еднащ. Внимавајте самп да ја
зашувате апликацијата на Ващипт кпмпјутер, затпа щтп, при аплицираоетп е пптребнп
прилпжуваое и цд на кпе е снимен пппплнетипт фпрмулар за предлпг прпекти.
Сп кликнуваое врз Print form мпжете да гп испешатите пппплнетипт и веќе електрпнски
ппднесен фпрмулар за предлпг прпекти. Испешатенипт пппплнет фпрмулар, треба да биде
пптпищан пд пвластенп лице вп Ващата институција и заверен сп пешат. Така ппдгптвенипт
фпрмулар заеднп сп „Submission confirmation“ испратете гп вп Наципналната агенција за
еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст.
ВНИМАНИЕ!!! „Submission ID“ брпјпт, кпј Ващата апликација гп дпбила при
аплицираоетп електрпнски, треба да биде идентишен сп брпјпт ќе се ппјави на пешатената
фпрма. Тпа е дпказ дека електрпнски ппднесената апликација и пешатената верзија се
идентишни и вп медувреме не се направени никакви прпмени.
Ппле I.4. ALTERNATIVE SUBMISSION PROCEDURE, служи, дпкплку пд кпи и да билп
пришини сте се сппшиле сп пптещкптии при електрпнскптп ппднесуваое и не сте дпбиле
„Submission confirmation“, сп кликнуваое на кппшетп Create email attachment мпжете да
направете прикашуваое на фпрмуларпт на Ващата електрпнска ппщта кпј щтп треба да гп
пратите на електрпнската ппщта на НА.
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J. SIGNATURE
Пва е еднп пд најважните пплиоа,
затпа щтп влегува вп критериумите за
технишка исправнпст на апликацијата.
Целпснп пппплнетипт фпрмулар за предлпг
прпекти пптребнп е да биде пптпищан сп
свперашен пптпис на апликантпт, пвластенп
лице пд Ващата институција и да биде
заверенп сп пешат, вп сппдветните пплиоа за
тпа. Вп пва ппле не е впзмпжнп внесуваое
ппдатпци пп електрпнски пат. Пппплнете
рашнп, сп јасен ракппис и пешатни букви,
пткакп претхпднп сте гп испешатиле
дпкументпт.
Вп првиот дел апликантпт сам ги пппплнува ппдатпците и се пптпищува на
предвиденптп местп за пптпис.
Вп вториот дел пвластенп лице на институцијата апликант ги пппплнува ппдатпците и се
пптпищува на пзнашенптп местп за пптпис. Пешатпт се става на местптп пзнашенп за тпа.
УПАТСТВА ЗА ИСПРАЌАОЕ НА ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА НА ДПКУМЕНТИТЕ
Апликацијата, спставена пд фпрмуларпт за предлпг прпекти, заеднп сп придружните
дпкументи се испраќа исклушивп пп ппщта, на адресата на НА:
Наципнална агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст
“Ппрта Буоакпвец” А2-1
1000, Скппје
Република Македпнија
Сп назнака: „За Кпмениус/Грундвиг Обука на рабптнп местп/Рпк за аплицираое_________ “
Внимавајте!!! Пријавата треба да биде ппднесена вп рамките на предвиденипт рпк за
кпј се пријавувате. Вп предвид ќе бидат земени пријави кпи имаат ппщтенски жиг најмнпгу дп
ппследнипт ден пд рпкпт за пријавуваое. Апликантите се ппкануваат свпите пријави да ги
ппднесуваат пред наведените крајни рпкпви.
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