Формулар на РЦФ за изразување на интерес (бланко формулар единствено за
информативни цели)
Дел 1 – Критериуми за подобност
Состав на Конзорциумот
Дали Конзорциумот за стручно образование и обука се состои од една (1) Установа за стручно
образование и обука (училиште, друга установа за образование или обука/подготовка) и најмалку две
(2) претпријатија?
○ Да
○ Не
Работење
Дали Установата за стручно образование и обука и препријатијата работат најмалку 2 години?
○ Да
○ Не
Само еден предлог
Дали партнерите од Конзорциумот за стручно образование и обука се застапени само во еден предлог
проект по повик?
○ Да
○ Не
Места за практична обука
Дали со предложената обука се обезбедени места за практична обука за најмалку 30 ученици на
годишно ниво или обврска за најмалку 15 места за практична обука на работното место во првата
година и обврска за најмалку 30 места за практична обука на работното место во втората и наредните
години?
○ Да
○ Не
Вкупна бројка на места за обука
Дали со предложениот предлог се зголемува вкупниот број на места за обука во Установата за стручно
образование и обука за повеќе од 50%?
○ Исполнува
○ Неисполнува
Етнички малцински групи
Со предложениот предлог проект не се исклучува ниедна етничка малцинска група од понудената
обука.
○ Исполнува
○ Неисполнува
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Лиценца/ акредитација
Дали Установата за стручна обука и образование е лиценцирана/акредитирана од страна на
национално релевантна институција?
○ Да
○ Не
Формално призната квалификација
Дали предложената обука води кон формално призната квалификација која е во согласност со
релевантните национални законски барања?
○ Да
○ Не
Осигурување
Дали за сите ученици од постоечките програми за обука е обезбедено осигурување од незгоди за
нивното учество во практична обука во компанијата или ќе се обезбедат за новопланираните програми
за обука во согласност со националните регулативи?
○ Да
○ Не
Барано финансирање
Дали бараното финансирање е во износ помеѓу 150,000 и 600,000 ЕУР?
○ Да
○ Не

Дел 2 – Информации за Установата за стручно образование и обука
Установа за стручно
образование и обука
Назив
Адреса
Телефон
Ел.пошта
Вебсајт
Законски застапник
Лице за контакт/ Проект координатор за кооперативна обука од страна на Установата за стручно
образование и обука
Број на акредитацијата/одобрението на установата
Установа за стручно образование и обука
– главни карактеристики на установата
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Вид на Установа за СОО (изберете од паѓачкото мени)
Сопственост врз Установата за СОО (изберете од паѓачкото мени)
Специјализација на Установата за СОО (изберете од паѓачкото мени)
Вкупен број на вработени
Број на наставници
Моментален број на ученици
Бројка на ученици запишани во последните три години
Краток профил на Установата за СОО
Подгответе кус преглед на образовните профили, стручна обука за конкретни занимања, смерови,
организација и искуство со академски програми/ програми за обука.
Грантови и друга помош добиени во изминатите три години
Ве молиме наведете го одобрениот износ, искористеност, главната цел на финансирањето.
Ве молиме внесете поново искуство од соработката со претпријатијата; наведете ги сите
релевантни партнери на претпријатието.
Установата за СОО нема никакви обврски кон кредитно биро, даночна управа или
агенција за вработување.
○ Да
○ Не
Доколку имате, Ве молиме да дадете објаснување.

Дел 3 – Информации за претпријатијата од Конзорциумот за СОО
Ве молиме имајте предвид дека во случај на вклучени две претпријатија, апликантот треба да
обезбеди информации за Претпријатието 1 и Претпријатието 2.
Податоци за Претпријатието 1
Назив
Адреса
Телефон
Ел.пошта
Вебсајт
Законски застапник
Лице за контакт/ Проект координатор за кооперативна обука од
страна на претпријатието
Единствен даночен број (ЕДБС)
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Претпријатие 1 – Главни
карактеристики
Правен облик (изберете од паѓачкото мени)
Дејност
Економски сектор (Изберете од паѓачкото мени)
Категорија/големина на претпријатието
Согласно националните дефиниции
○ Мало
○ Средно
○ Големо
Вкупен број на вработени
Број на раководен персонал
Број на технички персонал
Доделени сертификати и квалификации: т.е. ISO, Лиценца за обуки
Краток профил на претпријатието
Подгответе кус преглед на деловните дејности, позиција и искуство на пазарот, ресурси, потреби
од обука, соработка со Установи за СОО и планираниот придонес кон Конзорциумите.
Претпријатието нема никакви обврски кон кредитно биро, даночна управа или
агенција за вработување.
○ Да
○ Не
Доколку има, Ве молиме дадете објаснување.
Дали претпријатието има постигнато позитивни резултати на крајот на годината пред поднесувањето
на Изразувањето на интерес?
○ Да
○ Не
Податоци за Претпријатието 2
Назив
Адреса
Телефон
Ел.пошта
Вебсајт
Законски застапник
Лице за контакт/ Координатор за кооперативна обука од страна на претпријатието
Единствен даночен број (ЕДБС)
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Претпријатие 2 – Главни
карактеристики
Правен облик (изберете од паѓачкото мени)
Дејност
Економски сектор (изберете од паѓачкото мени)
Категорија/големина на претпријатието
Согласно националните дефиниции
○ Мало
○ Средно
○ Големо
Вкупен број на вработени
Број на раководен персонал
Број на технички персонал
Доделени сертификати и квалификации: т.е. ISO, Лиценца за обука
Краток профил на претпријатието
Подгответе кус преглед на деловните дејности, позиција и искуство на пазарот, ресурси, потреби
од обука, соработка со Установи за СОО и планираниот придонес кон Конзорциумите.
Претпријатието нема никакви обврски кон кредитно биро, даночна управа или агенција за вработување.
○ Да
○ Не
Доколку има, Ве молиме дадете објаснување.
Дали претпријатието има постигнато позитивни резултати на крајот на годината пред поднесувањето
на Изразувањето на интерес?
○ Да
○ Не
Податоци за Претпријатието 3
Назив
Адреса
Телефон
Ел.пошта
Вебсајт
Законски застапник
Лице за контакт/Проект координатор за кооперативна обука од страна на
претпријатието
Единствен даночен број (ЕДБС)
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Претпријатие 3 – Главни
карактеристики
Правен облик (изберете од паѓачкото мени)
Дејност
Економски сектор (изберете од паѓачкото мени)
Категорија/големина на претпријатието
Согласно националните дефиниции
○ Мало
○ Средно
○ Големо
Вкупен број на вработени
Број на раководен персонал
Број на технички персонал
Доделени сертификати и квалификации: т.е. ISO, Лиценца за обука
Краток профил на претпријатието
Подгответе кус преглед на деловните дејности, позиција и искуство на пазарот, ресурси, потреби
од обука, соработка со Установи за СОО и планираниот придонес кон Конзорциумите.
Претпријатието нема никакви обврски кон кредитно биро, даночна управа или агенција за
вработување.
○ Да
○ Не
Доколку има, Ве молиме дадете објаснување.
Дали претпријатието има постигнато позитивни резултати на крајот на годината пред поднесувањето
на Изразувањето на интерес?
○ Да
○ Не
Дел 4 – Дополнителни претпријатија
Дополнителни претпријатија
Дали имате потреба од дополнителни претпријатија?
○ Да
○ Не
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Дел 5 – Предмет на Апликацијата за Програмата за кооперативна обука
Нова или постоечка програма
Дали Програмата за кооперативна обука, која е предмет на апликацијата за грантот, е новопланирана
или постоечка?
○ Нова
○ Постоечка
Ве молиме наведете го/ги називот/ите (доколку е повеќе од една) од Програмата/ите за кооперативна
обука
Сертификација/ Акредитација
Дали имате сертификација или акредитација за програмата?
○ Да
○ Не
Дополнителни коментари (особено ако треба да се разгледаат неколку програми за обука за
финансирање)
Сектор
Ве молиме наведете детали за секторот/ите на Програмата за кооперативна обука (дозволени се една или
повеќе)
Вид на Програма за кооперативна обука
Ве молиме изберете го видот на Програмата за кооперативна обука која ќе ја предводите.
○ Краткорочна (помалку од 1 година)
○ Долгорочна (во времетраење кое е подолго од 1 година)
Времетраење
Ве молиме наведете го времетраењето на програмата/ите за кооперативна обука:
•
•

За краткорочни програми, наведете го времетраењето во месеци.
За долготрајни, ве молиме наведете го времетраењето во академски години.

Бројка на места за обука по година (Прва година)
Ве молиме наведете го вкупниот број на места за обука во првата година (Забелешка: збирот на сите
места за обука за сите програми поддржани од грантот по година мора да е најмалку 15 за првата
година и најмалку 30 за секоја наредна година).
Бројка на места за обука по година (Втора година) за сите програми во времетраење кое е подолго од
1 година.
Одговорете единствено за долгорочните програми кои се подолги од 12 месеци. Ве молиме наведете
го вкупниот број на места за обука во втората година (Забелешка: збирот на сите места за обука за сите
програми поддржани од грантот по година мора да е најмалку 15 за првата година и најмалку 30 за
секоја наредна година).
Бројка на континуирани или паралелни програми за обука
Ве молиме наведете го бројот на континуирани или паралелни програми за обука (Забелешка:
одговорете единственo за краткорочните програми за обука кои се пократки од 12 месеци).
Датум на отпочнување на Програмата за кооперативна обука
Ве молиме наведете го датумот на отпочнување на постоечката програма или планираниот датум
на отпочнување на новата програма.
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Места за учење
Претпријатијата се обврзани да го понудат следниов број на места за учење преку работа за време на
програмата за обука. Ве молиме имајте предвид дека во случај да учествуваат две претпријатија,
апликантот треба да наведе податоци за Претпријатието 1 и Претпријатието 2.
Претпријатие 1
Претпријатие 2
Претпријатие 3
Вработени практиканти
Ве молиме наведете го очекуваниот број на практиканти кои би се вработиле по завршувањето на
Програмата за кооперативна обука од страна на партнерските претпријатија.
Претходно искуство
Ве молиме образложете го претходното искуство со Програмата за кооперативна обука за секој партнер
од Конзорциумот за стручно образование и обука.
Логична рамка
Ве молиме образложете ја логичната рамка за соработката помеѓу партнерите од
конзорциумите со наведување на најмалку три придобивки.
Отпорност
Дали Програмата за кооперативна обука придонесува за подобрување на отпорноста на Установата за
стручно образование и обука/ Претпријатијата на ситуации како што е КОВИД-19?
○ Да
○ Не
Доколку одговорот е ДА, Ве молиме дадете објаснување.
Дополнителни коментари
Доколку нема доволно простор кај горенаведените прашања, можете овде да ги внесете вашите
објаснувања.
Дел 6 – Моментален статус на капацитетите за кооперативна обука
Моментален статус на капацитетите за кооперативна обука – Установа за
стручно образование и обука
Координатор за кооперативна обука
Ве молиме наведете го името и позицијата на Координаторот за кооперативна обука
назначен за програмата за обука.
Достапни капацитети
○ Да
○ Делумно
○ Не
Достапна опрема/алат/машинерија
○ Да
○ Делумно
○ Не
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Достапни материјали за обука
○ Да
○ Делумно
○ Не
Наставниците имаат потреба од обука
○Да
○Не
Буџет за работење и одржување кој е поддржан од страна на надлежните управи за времетраењето на
проектот (Писмо за поддршка)
○ Да
○ Не
Дополнителни коментари
Доколку нема доволно простор кај горенаведените прашања, можете овде да ги внесете вашите
објаснувања.
Моментален статус на капацитетите за кооперативна обука Претпријатие 1
Координатор за кооперативна обука
Ве молиме наведете го името и позицијата на Координаторот за кооперативна обука
назначен за програмата за обука.
Обучувач(и)/инструктор(и) на работното место
Ве молиме наведете го името и позицијата на обучувачот(ите)/инструкторот(ите) на работното место
Моментален статус на капацитетите за кооперативна обука - Претпријатие 2
Координатор за кооперативна обука
Ве молиме наведете го името и позицијата на Координаторот за кооперативна обука назначен
за програмата за обука.
Обучувач(и)/инструктор(и) на работното место
Ве молиме наведете го името и позицијата на обучувачот(ите)/инструкторот(ите) на работното место
Моментален статус на капацитетите за кооперативна обука - Претпријатие 3
Координатор за кооперативна обука
Ве молиме наведете го името и позицијата на Координаторот за кооперативна обука
назначен за програмата за обука.
Обучувач(и)/инструктор(и) на работното место
Ве молиме наведете го името и позицијата на обучувачот(ите)/инструкторот(ите) на работното место
Дали имате потреба од дополнителни претпријатија?
○ Да
○ Не
Дел 7 – Предмет на грантовото финансирање
Потреби од финансирање
Ве молиме дадете краток опис на очекуваните потреби за финансирање на проектот.
Држава
Ве молиме изберете ја програмата каде ќе се одвива Програмата за
кооперативна обука.
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Локална валута
Ве молиме изберете ја локалната валута на државата каде ќе се одвива Програмата за
кооперативна обука.
Резиме на проектното финансирање
а) Капацитети (санација и/или проширување):
Доколку е применливо, трошоците за капацитетите во противвредност на локалната валута:
б)

Опрема/алат/машинерија (набавка и/или надградба):

Доколку е применливо, трошоците за опрема/алат/машинерија во противвредност на локалната
валута:
в)

Наставни материјали (подготовка или дополнување)

Доколку е применливо, трошоците за наставни материјали во противвредност на локалната
валута:
г) Координатор за кооперативна обука/наставници/обучувачи на работното место:
Доколку е применливо, трошоците за Координаторот за кооперативна обука/
наставниците/обучувачите на работното место во противвредност на локалната валута:
д) Друго:
Доколку е применливо, износот на другите трошоци во противвредност на локалната валута:
Доколку ви е потребен друг вид на финансирање, Ве молиме дадете објаснување.
Придонеси
Ве молиме наведете го вкупно очекуваниот придонес од страна на партнерите во конзорциумот.
Ве молиме дадете објаснување за финансиските придонеси и
придонеси во натура:
Вкупен износ на бараниот грант: €
Вкупен износ во противвредност на локалната валута:

Дел 8 – Придружна документација
Договор за соработка
Ве молиме прикачете примерок од потпишаниот Договор за соработка помеѓу партнерите од Конзорциумот за
стручно образование и обука во PDF или PNG, JPEG, JPG формат. Ве молиме користете го образецот кој е
достапен на https://rcf-wb6.org/rcf-application/
Прикачи
Датум на потпишување на Договорот за соработка:
Ве молиме наведете го датумот на кој е потпишан Договорот за
соработка:
Датум
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Лиценци
Ве молиме прикачете примерок од лиценцата на Установата за стручно образование и обука издадена од
страна на релевантна образовна установа/ тело во PDF или PNG, JPEG, JPG формат.
Прикачете
Документ за акредитација
Ве молиме прикачете примерок од документот за акредитација за Програмата за
подготовка/образование во PDF или PNG, JPEG, JPG формат.
Прикачете
Писмо за поддршка
Ве молиме прикачете Писмо за поддршка од релевантна институција со која се поддржува
обезбедувањето на буџет за работење и одржување за времетраењето на проектот во PDF или PNG,
JPEG, JPG формат. Ве молиме користете го образецот кој е достапен на https://rcf-wb6.org/rcfapplication/
Прикачете
Документ за регистрација/упис на претпријатието
Ве молиме прикачете примерок од Документот за регистрација/упис на
претпријатието во PDF или PNG, JPEG, JPG формат.
Прикачете
Дел 9 - Изјава
Изјава
Со оваа Изјава, би сакале да го изразиме нашиот интерес за спроведување на предложената Програма за
кооперативна обука во соработка со Регионалниот фонд за предизвици. Сите партнери од Конзорциумот
се согласни да го обелоденат нивниот финансиски статус со поднесување на неопходните финансиски
податоци кога ќе добијат покана за поднесување на целосниот предлог. Истовремено, ние потврдуваме
дека податоците наведени во овој формулар и анексите се вистинити, целосни и точни.
Пред да ја поднесете Вашата апликација, мора да ја прочитате и да се согласите со
погоренаведената Изјава со штиклирање на квадратчето ◙
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