
СО ЦЕЛ ПОДДРШКА И ПОГОЛЕМА ПРОМОЦИЈА НА ЛОКАЛНИТЕ КОМПАНИИ 

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ПРИ 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

ГИ ИНФОРМИРА СИТЕ ЛОКАЛНИ КОМПАНИИ ЗА 2 ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ НА 

КОМОРСКИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ НА ШЕСТЕ ЗЕМЈИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН (КИФ)  

ПОВИК 1  

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА КОМПАНИИТЕ ОД ЗБ6 ЗА УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЕН 

НАТПРЕВАР КОМОРСКИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ) ГИ ПОКАНУВА 

КОМПАНИИТЕ ОД РЕГИОНОТ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН (ЗБ6) ДА УЧЕСТВУВААТ НА 

ОТВОРЕНИОТ ПОВИК ЗА РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 

линк до апликацијата: https://surveys.wb6cif.eu/index.php/862416?lang=en 

Рокот за доставување на апликациите истекува на 15 февруари 2023 година во 16:00 
часот. 

Категории и критериуми за учество 

Категории  

Компаниите од регионот на Западен Балкан ќе имаат можност да се натпреваруваат во 
следните 6 категории:  
I.   Водечки (шампион) инвеститор во земјите од Западен Балкан (1 награда)  
II.  Компанија со најголем раст на извозот во регионот за 2022 година (6 награди, по 1 за 
секоја земја) 
III. Шампион за заштита на животната средина во регионот на Западен Балкан (6 награди, 
по 1 за секоја земја) 
IV. Дигитален шампион во регионот на Западен Балкан (6 награди, по 1 за секоја земја) 
V.  Успешен снабдувач во регионалниот синџир (1 награда) 
VI. Најиновативна компанија во регионот на Западен Балкан (1 награда) 

Критериуми 

1.   Во однос на категоријата Водечки (шампион) инвеститор во земјите од Западен 
Балкан, како доказ ќе се користат писмени докази од компанијата во однос на вкупната 
големина на инвестициите во конкретната земја од Западен Балкан (со именување на 
секоја земја поединечно). Ќе се разгледуваат само инвестициите реализирани во 
последните пет години. Инвестициите во повеќе од една од земјите на Западен Балкан ќе 
се сметаат за предност. 
2.    Во однос на категоријата Компании со најголем раст на извозот во регионот за 
2022 година, се очекува компаниите да достават писмена потврда за нивниот извоз, за 
вредноста и за растот на извозот во земјите од Западен Балкан (со наведување на секоја 
земја поединечно), споредувајќи ја 2021 со 2022 година. 
3.  Во однос на категоријата Шампион за заштита на животната средина во Западен 
Балкан, ќе се земат предвид компаниите кои придонеле најмногу во областа на 
заштитата на животната средина во последните 3 години (2020, 2021, 2022). Ќе се земат 
предвид и достигнувањата во спроведувањето на целите на Зелената агенда. Како доказ 
ќе се користат писмени потврди од компаниите. 
4.   Во однос на категоријата Дигитален шампион, ќе се земат предвид компаниите кои 
најмногу го дигитализирале своето работење во последните 5 години, односно 

https://surveys.wb6cif.eu/index.php/862416?lang=en


компаниите кои вовеле нови дигитални решенија и дигитални алатки со кои ги подобриле 
ефикасноста и квалитетот на производите/услугите. 
5.   Во однос на категоријата Успешен снабдувач во регионалниот синџир, во процесот на 
индустриско производство како доказ ќе се користат бројот на трговски партнери од 
земјите на Западен Балкан, бројот на договори и нивната вредност (во последните 2 
години).  
6.   Во однос на категоријата Најиновативна производствена компанија во Западен 
Балкан, ќе се земат предвид иновациите што ги имаат воведено компаниите во 
последните пет години, односно процесот на развој и на комерцијализација на 
иновативен производ во земјите од Западен Балкан. Како доказ потребно е да се достави 
обемот на инвестиции во процесот на истражување нов производ, краток опис на 
процесот на развој на производот, сѐ до добивањето на  конечниот производ, како и листа 
на земји во кои тој производ e веќе присутен (максимум 300 зборови). 

Кандидатите треба да бидат регистрирани во една од 6-те економии на Западен Балкан: 
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македонија, Србија и Црна 
Гора. 

Комисијата составена од по еден претставник од шесте стопански комори на Западен 
Балкан и од претставник од канцеларијата на Коморскиот инвестициски форум ќе ги 
разгледа сите апликации и ќе направи избор на наградените компании во дадените 
категории (вкупно 21). 

 

ПОВИК 2  

ПОВИК ДО МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (МСП) ОД ШЕСТЕ ЗЕМЈИ НА 

ЗАПАДЕН БАЛКАН (ЗБ6) ЗА УЧЕСТВО ВО „ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ“ ЗА 

ВЛЕЗ НА ЕВРОПСКИТЕ И НА СВЕТСКИТЕ ПАЗАРИ 

линк до апликацијата: https://surveys.wb6cif.eu/index.php/162467?lang=en 

10 компании од Македонија ќе имаат шанса да добијат бесплатна помош за да ги 

пласираат нивните производи на пазарите на ЕУ. 

Рокот за поднесување апликации истекува на 6 февруари 2023 г. во 12 ч. 

 

Предуслови за кандидатите 

Апликациите се ограничени на мали и средни компании регистрирани за следниве 

дејности: 

• преработка на овошје и зеленчук, 

• производство на машини и делови за машини, 

• производство алкохолни пијалаци (вино, вињак/ракија итн.). 

 

Кандидатите треба да се регистрирани во една од шесте економии на Западен Балкан: 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Република Северна Македонија и 

Србија и треба да имаат регистриран профил на базата со податоци за пристапување на 

пазари https://www.market-access.wb6cif.eu/ 

Што добиваат компаниите бесплатно од оваа програма? 

https://surveys.wb6cif.eu/index.php/162467?lang=en
https://www.market-access.wb6cif.eu/


 

За време на техничката помош, МСП од Западен Балкан ќе добијат поддршка од експерти 

за стекнување компетенции што ќе ги направат попривлечни за влегување во европските 

и светските вредносни синџири, вклучувајќи подготовка на нивна извозна стратегија, 

обуки скроени според потребите и поддршка, како и подобрување на нивните дигитални 

вештини и на дигитализацијата. 

 

Во рамки на техничката помош, сите МСП ќе: 

- добијат опсежен извештај околу потенцијалните извозни пазари во ЕУ за нивната 

дејност, 

- учествуваат во обуките скроени според нивните потреби за да го подобрат нивниот 

капацитет за дигитализација и за извезување, 

- добијат обука како да ги користат дигиталните алатки за да најдат податоци за извозни 

пазари во иднина, 

- имаат средба очи в очи со експертите за да ја прегледаат нивната извозна стратегија и 

да добијат дополнителна поддршка, 

- добијат список од 10 потенцијални партнери од нивната дејност коишто можеби се 

заинтересирани за идна соработка. 

 

На крајот од програмата, компаниите ќе подготват нивна сопствена извозна стратегија, низ 

еден процес предводен и олеснет од експерти во тоа поле. 

 

 


