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1. Вовед 

 
Локалниот економски развој  претставува организирана дејност на заедницата при 

што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски развој.  
Локалниот економски развој се однесува на членовите од локалната заедница кои 

меѓусебно соработуваат и кои се насочени кон создавање на еколошки прифатлив, 
економски остварлив, социјално праведен, културно интегриран и висок животен стандард. 

Согледувајќи ја моменталната состојба, Општината Охрид преку Секторот за туризам 
и ЛЕР ги изработи стратешките развојни документи: Стратегијата за одржлив локален 
економски развој и Подстратегија за рурален развој на Општина Охрид како подстратешки 
документ на постоечката долгорочна стратегија. Овие стратешки, развојни документи 
овозможуваат преземање на плански активности потребни за успешен развој и промоција 
на ресурсите со цел создавање на компетитивни предности кои ќе ги одржат постоечките 
позитивни вредности и истовремено ќе привлекува нови. Ова е оптимален начин нашата 
заедница правилно да ги користи ресурсите со цел економскиот систем да биде успешен и 
да остане одржлив.  

Од особена важност во развојот на овој процес претставува директната вклученост 
на општината во планирањето и контрибуцијата на проекти во областа на локалниот 
економски развој и туризмот во кој игра водечка, координативна и промотивна 
улога.  

 
 

2. Цели на Програмата 
 

Една од целите на Програмата за подршка на одржливиот локален економски 
развој и туризам на Општина Охрид за 2018 година се финансирање на локални 
микропроекти за поттикнување на локалниот економски развој и развојот на 
туризмот согласно Стратегијата за одржлив локален економски развој на 
Општина Охрид и Подстратегијата за рурален развој на Општина Охрид, со што 
ќе се поттикне  локалниот економски развој, руралниот развој и туризмот како 
организирана дејност на заедницата, при што се преземаат мерки и активности, форми и 
облици за одржлив економски развој.  

 
 
.        



 
3. Критериуми 

 
Согласно Стратегијата за одржлив економски развој на Општина Охрид и 

Подстратегијата за рурален развој на Општина Охрид, прифатливи ќе бидат оние проекти 
кои се во корелација со стратешките цели и приоритети на овие документи. Предност ќе им 
се дадат на проектите кои опфаќаат активности од областите: 

 

Програма Мерка Подмерка 

ПРОГРАМА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ 
НА ТУРИЗМОТ 
НА ОПШТИНА 
ОХРИД ЗА 2018 
ГОДИНА 

2.7. Организација на 
промотивни активности и 
настани во соработка со 
туристичко угостителскиот 
сектор на Охрид 

2.7.1.  Подобрување на имиџот на Охрид, 
воведување на нови туристички 
производи и зголемена промоција на 
градот- Пододобрување на имиџот на 
туристичките работници, организација на 
настани и други активности за креирање 
на нови туристички производи и услуги. 

ПРОГРАМА ЗА 
ПОДРШКА НА 
ЛОКАЛНИОТ 
ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНА 
ОХРИД ЗА 2018 
ГОДИНА 

2.1. Поттикнување на 
партнерства и 
стимулативни мерки како 
модел за поддршка на 
развојот на МСП и 
претприемништвото 

2.1.1. Активности преку кои ќе се елиминираат 
постоечки недостатоци во поглед на 
физичката или социјална 
инфраструктура. 

 

2.1.2. Активности за проширување на 
потенцијалот за иден развој на 
заедницата. 

 
2.1.3. Мапирање на охридските стопански 

капацитети и  индустриски зони  

ПРОГРАМА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ НА 
ТУРИЗМОТ НА 
ОПШТИНА ОХРИД 
ЗА 2018 ГОДИНА 
 
ПРОГРАМА ЗА 
ПОДРШКА НА 
ЛОКАЛНИОТ 
ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНА ОХРИД 
ЗА 2018 ГОДИНА 

 
3.3. Финансирање на локални 

микропроекти со цел 
потикнување на развојот на 
туризмот 

 
1.1. Финансирање на локални 

микропроекти за 
потикнување на локалниот 
економски развој согласно 
Стратегијата за одржлив 
развој и Стратегијата за 
Рурален развој на Општина 
Охрид. 

 

3.3.1. Збогатување на туристичката понуда или 
подобрување на туристичката 
инфраструктура  на Охридското езеро  

1.1.1. Збогатување на рекреативните содржини во 
Општината Охрид.  

 
• посебен акцент треба да се даде на одржливоста, која предвидува развој 

без штетно влијание на животната средина, култуното и природното 
наследство, како и управувачка и финансиска одржливост на проектот. 

 
Апликантите треба во апликациониот формулар задолжително да наведат со која 

стратешка цел и приоритет се поврзани активностите од предложениот проект (погледнете 
во “Стратегија за одржлив локален економски развој на општина Охрид“ од 
http://www.ohridler.gov.mk/). 

 
 

http://www.ohridler.gov.mk/


 
4. Финансирање 

 
- Вкупниот износ за овој повик изнесува  1,000.000.00 МКД.  
- Финансиски средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна        

финансиска поддршка (грант). 
 

- Максималниот износ за подршка на секој избран проект изнесува 150,000.00 МКД. За 
сите проекти задолжително е кофинансирање во износ од најмалку 10% од вкупната 
вредност на проектот. Доделените средства се користат исклучително за намената за 
која ќе бидат доделени средствата и на начин определен во проектниот предлог. 
 

- Плаќањето на одобрените средства ќе се врши во рок од 30 дена од поднесувањето на 
финалниот финансиски и финалниот наративен извештај од страна на апликантот на 
проектот и финалниот извештај од Комисијата за евалуација и надзор на проектите.  
 

- По завршувањето на сите проектни активности во рок од 15 дена апликантот е должен 
да достави финален наративен и финансиски извештај. 

 
- Апликантот е должен целата проектна документација да ја чува во период од 5 години. 

 
 
5. Подобност на кандидати 

 
- Кандидати кои можат да аплицираат се здруженија на граѓани и месни и урбани 

заедници со седиште во општина Охрид како матична општина каде ќе се 
спроведуваат проектните активности.  

- Еден ист апликант на повикот може да учествува само со еден проектен предлог. Во 
спротивно, апликациите нема да се земат во предвид за разгледување. 

- Секогаш се назначува еден апликант кој ќе биде водечки подносител помеѓу 
партнерите. Водечкиот подносител ја има главната одговорност за координирање и 
насочување на проектот вклучувајќи финансиски менаџмент и подготовка на 
извештаи. 

- Дејностите и целите на апликантот (според тековната состојба од Централниот 
регистар на РМ), мора да бидат во согласност со активностите и целите на 
предложениот проект како и програмите и мерките на овој повик. 

- Пријавите може да се однесуваат и на проекти кои се реализираат во повеќе фази и 
се наоѓаат во одредена фаза на имплементација со претходно утврдување на 
постоечката состојба од страна на комисијата за евалуација на проектите при што 
со проектот нема да се финансираат претходно реализирани и завршени 
активности. 

 
 

6. Подобност на трошоците 
 
Единствено подобните трошоци ќе се земат во разгледување за грант. Буџетот на 

пријавата претставува проценка на трошоците и лимит за подобните трошоци.  
Во текот на процесот на проценување на предложениот буџет на пријавата ќе се 

разгледуваат и евентуални аритметички грешки, нереални трошоци или несоодветни 
трошоци. Комисијата за евалуација и надзор на проектите го задржува правото да побара 
појаснување што може да доведе до барање за измени или намалувања на буџетот со цел 
да се корегираат таквите грешки. 
 



 
7. Придонес од апликантите  

 
Проектните предлози треба да  содржат информација за партиципацијата на 

кандидатите во севкупна вредност од најмалку 10% од предложениот буџет. Деталите во 
врска со партиципацијата треба јасно да бидат изнесени во предлог буџетот во 
апликациониот формулар. 

Придонесот од страна на апликантите всушност го претставува трошокот којшто го 
сноси кандидатот (кандидатите) и треба да биде наведен во посебниот буџет. Придонесите 
од страна на апликантите можат да бидат платите на кадарот назначен за проектот, 
изнајмување простории, употреба на опрема, извршени услуги, набавка на стоки и сл.  
 
 
За подобни нема да се прифатат следните видови трошоци:  
 
- Исплаќање долгови, 
- Буџетски ставки финансирани од друг донатор, 
- Кредити за трети страни. 
- Активности завршени пред потпишување на договорот. 
 

 
8. Временски рок на Програмата 

 
- Крајниот рок за реализација на проектните активности, како и поднесувањето на 

финалниот финансиски и финалниот наративен извештај од страна на апликантот на 
проектот до општина Охрид- Сектор за ТЛЕР е најдоцна до 31.10.2018 година. 

 
9. Начини на пријавување и процедури што треба да се следат 
 

Заинтересираните мора да ги поднесат своите предлози користејќи го формуларот за 
пријавување којшто е достапен на http://www.ohrid.gov.mk. 

 
Комплетната проектна документација треба да ги содржи следниве документи: 

 - Пополнет „Апликационен формулар со буџет“ – кој може да го добиете на веб 
страната на Општина Охрид www.ohrid.gov.mk;  
 - Копија од тековната состојба на правниот субјект од Централниот регистар на Р. 
Македонија; 
 - Електронска верзија на проектниот предлог доставена на CD.  
    

Проектната документација доставена во еден (1) примерок во оригинал и две (2) 
копии. 
  
 

Крајниот рок за прием на пријавите е 01.06.2018 година до 16 часот. Секоја пријава 
што ќе пристигне по завршувањето на крајниот рок ќе биде автоматски одбиена. 
 

http://www.ohrid.gov.mk/


Комплетната документација да се достави на адреса: 
  

ОПШТИНА ОХРИД 
Сектор за туризам и ЛЕР 

ул. Димитар Влахов бр.57 
6000 Охрид 
со назнака:  

 
“ВТОР Ј А В Е Н   П О В И К –  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА  
ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2018 година“ 

 
10. Проценка и избор на пријавите  
 

Пријавите коишто ги исполнуваат сите барања наведени во ова упатство ќе 
разгледуваат од страна на Комисијата за евалуација и надзор на проектите. 

Резултатите од изборот ќе бидат објавени на веб сајтот на општина Охрид, 
http://www.ohrid.gov.mk. 

Процесот на избор и проценка ќе се изврши во согласност со утврдени критериуми. 
 
 
 
 
Напомена: Правото за аплицирање месните и урбаните заедници ќе можат да го остварат 
преку заедничка соработка со здруженија на граѓани изразена преку меморандум или 
договор за соработка на проект.  
Барањето за користење на средства од оваа програма и доставената документација НЕ СЕ 
ВРАЌААТ. Заради извршувањето на контролата на терен од страна на комисијата на 
Секторот за туризам и ЛЕР,  потребно е барателот да има кај себе копии од целокупната 
документација доставена на јавниот повик.  
Подетални информации може да добиете контакт e-mail: info@ohridler.gov.mk. 
 
  

mailto:info@ohridler.gov.mk

