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Резултати од повикот за предлог за доделување на финансиски
средства за подпрограмата Комениус во рамките на програмата
„Доживотно Учење“ за 2009
Врз основа на одлуката на Европскиот Парламент и Решението за воспоставување на програмата
„Доживотно Учење“ од 15 Јануари 2006 година (1720/2006/EC), Европската Комисија распиша
повик за предлог- проекти за програмата „Доживотно Учење“ 2009 година (DG EAC/31/08), односно
посебен додаток на повикот за Република Македонија и Република Хрватска (DG EAC/31/08 2009/C 35/08).
Во рамките на посебниот повик за аплицирање за акцијата Подготвителни посети при
подпрограмата Комениус , крајниот рок за примање апликации беше 18 Декември 2009. Висината
на средствата за акцијата Подготвителни посети при подпрограмата Комениус, кои беа
предвидени за 2009 година за Република Македонија изнесуваше 13.000€.
Во рамките на посебниот повик за аплицирање за акцијата Обука на работно место при
подпрограмата Комениус, имаше два рока во 2009 за примање апликации и тоа: 30 Април 2009 и
15 Септември 2009. Висината на средствата за акцијата Обука на работно место при
подпрограмата Комениус, кои беа предвидени за 2009 година за Република Македонија
изнесуваше 18.000€.
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност врз основа на член 3.6.2.3 од
водичот за Национални Агенции назначи Евалуациски Комитет кој по проверката на формалната
квалификуваност на предлог- проектите, односно по финансиската евалуација на добиените
апликации, подготви предлог за доделување на финансиска поддршка - грант на одобрените
апликации. Предлогот беше доставен до Директорот на Националната Агенција за Европски
образовни програми и мобилност, кој ја потпиша Одлуката за доделување на финансиска
поддршка.
Сите пристигнати апликации поминаа низ техничка проверка за квалификуваност, односно мораа
да ги исполнат следниве критериуми:
Формуларот за соодветната акција да е правилно и целосно пополнет електронски и на
англиски јазик
Формуларот за соодветната акција да е пратен по пошта не подоцна од предвидениот
краен рок.
Формуларот за соодветната акција да содржи печат и потпис на институцијата и правниот
застапник
Квалитативна проценка: Во оваа фаза се користат внатрешни капацитети на НА. Апликациите се
рангираат според критериуми дефинирани во Водичот за Програмата Доживотно учење за
соодветната акција, и се користат формулари за квалитативна проценка од Европската Комисија.
Предложените буџети се предмет на проверка од страна на Секторот за правно, финансиско и
хоризонтално работење во НА. Проверката се прави според подобноста на соодветни категории
на трошоци во програмата Доживотно учење, како и во однос на акцијата за која се аплицира.
Пријавите се рангираат според бројот на освоени бодови и за финансирање. За финансирање се
предлагаат пријавите кои влегуваат во расположивиот буџет. Останатите пријави кои освоиле над
60 бодови формираат листа на резерви.
Директорот на НА, во согласност со Водичот за Национални агенции, назначува Евалуационен
комитет. Евалуациониот комитет се состои од 3 (три) членови, од кои еден е од НА, еден
претставник на Министерство за образование и наука и еден претставник од Биро за развој на
образование. Ова тело го проверува правилното спроведување на процедурата за одлучување и
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дава своја конечна препорака за доделување финансиска поддршка на соодветниот проект или
одбивање. Оваа одлука се проследува до Директорот на НА.
Директорот на НА донесува конечна одлука за доделување на финансиска поддршка на предлог
проектите.
Во однос на расположливиот буџет за акцијата Подготвителни посети при секторската програма
Комениус процентот на искористеност на средствата беше 87,3%, односно од расположливите
13.000€ доделени беа 11.346€.
Во 2009 година за акцијата Подготвителни посети при секторската програма Комениус беа
пристигнати 20 апликации за предлог-проекти. Од пристигнатите апликации одобрени се 11.
Останатите 9 апликации беа отфрлени поради неисполнување на критериумите за
квалификуваност.
Доделени грантови за акцијата Подготвителни посети при секторската програма Комениус:
Бр.
1

ПРОЕКТ
MKLLP-COM-A.1.1-2009-0004

2

MKLLP-COM-A.1.1-2009-0005

3

MKLLP-COM-A.1.1-2009-0006

4

MKLLP-COM-A.1.1-2009-0007

5

MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0008

6

MKLLP-COM-A.1.1-2009-0013

7

MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0014

8

MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0015

9

MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0016

10

MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0018

11

MKLLP-COM-A.1.1.-2009-0019

ИНСТИТУЦИЈА
Државен центар за образование и
рехабилитација
"Партение Зографски" Скопје
СОУ"Климент Охридски" Охрид
Посебно основно училиште
"Маца Овчарова" Велес
СОУ "Методи Митевски-Брицо"
Делчево
ОУ СВ. Климент Охридски
Делчево
СУГС Раде Јовчевски Корчагин
Скопје
СОУ Гимназија Д-р Ибрахим Темо
Струга
Основно училиште Крсте Мисирков
Скопје
Основно училиштеХристијан
Тодоровски Карпош, Скопје
ПОУ Д-р Златан Сремец
Скопје
Основно училиште Св. Климент
Охридски
С. Драслајца Струга

ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1.075 €
1.000 €
1.075 €
1.000 €
1.075 €
1.280 €
904 €
1.048 €
890 €
890 €
1.109 €

Во однос на расположливиот буџет за акцијата Обука на работно место при секторската програма
Комениус процентот на искористеност на средствата беше 96%, односно од расположливите
18.000€ вкупно доделени беа 17.334€.
Во 2009 година за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус во првиот
рок беа пристигнати 5 апликации за предлог-проекти. Од пристигнатите апликации одобрени се 2.
Останатите 3 апликации беа отфрлени поради неисполнување на критериумите за
квалификуваност.
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Доделени грантови за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус
за првиот рок 30 Април 2009:
Бр.

ПРОЕКТ

1

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0001

2

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0002

ИНСТИТУЦИЈА
Срeдно општинско земјоделско
училиште"Кузман Шапкарев"
Битола
ОУ "Димо Хаџи Димов",
Влае Карпош, Скопје

ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1.653 €
1.500 €

Во 2009 година, во вториот рок за акцијата Обука на работно место при секторската програма
Комениус беа пристигнати 11 апликации за предлог-проекти. Од пристигнатите апликации
одобрени се 9. Останатите 2 апликации беа отфрлени поради неисполнување на критериумите за
квалификуваност
Доделени грантови за акцијата Обука на работно место при секторската програма Комениус
за вториот рок 15 Септември 2009:
Бр.

ПРОЕКТ

1

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0006

2

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0007

3

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0008

4

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0009

5

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0010

6

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0011

7
8

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0012
MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0015

9

MKLLP-COM-A.1.4.-2009-0016

ИНСТИТУЦИЈА
ОУ Гоце Делчев с.
Василево,Струмица
Орце Николов, Скопје
ОУ Живко Брајковски
Бутел, Скопје
СОУ Гимназија "Јосип Броз Тито"
Битола
ОУ Љубен Лапе, Скопје
ОУ Гоце Делчев
с. Подгорци, Струга
СОУ Коста Сусинов, Радовиш
ОУ 11 Октомври, Скопје
Државно средно училиште за
применета уметност
Лазар Личеноски, Скопје

ДОДЕЛЕН ГРАНТ
1.708 €
1.185 €
1.510 €
1.606 €
1.893 €
1.708 €
1.708 €
1.693 €
1.170 €

