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Регионален фонд за предизвици  

Регионалниот фонд за предизвици (RCF) е нова програма која се залага да ја зголеми продуктивноста 

и конкурентноста на бизнисите во Западен Балкан 6. 

На бизнисите им се потребни нови квалификувани работници. Воедно, и младите луѓе треба да ги 

изградат вистинските вештини, а тоа може да е тешко во денешното опкружување исполнето со 

предизвици. RCF ќе помогне да се премости оваа празнина по пат на финансирачки инвестиции во 

опрема и инфраструктура која им е неопходна на установите за стручна обука (УСО) со цел да им се 

помогне на учениците да ги стекнат вештините кои ги бараат денешните компании. Конкретно, RCF ги 

поддржува УСО кои применуваат пристап на конкурентна обука за кој е увидено дека е поефективен 

наспрема традиционалното стручно образование и обука (СОО).  

Опфатените стручни установи за обука се здружуваат со партнер компании со цел развивање на 

заеднички програми за обука со кои на учениците ќе им се пренесат вештините кои ги бараат партнер 

компаниите. На овој начин се добиваат високо стручни работници кои се добро квалификувани и 

подготвени за работа. 

Фондот е овластен од страна на Германското сојузно министерство за економска соработка и развој и 

делегиран на KfW Германската развојна банка, а се извршува преку Western Balkans 6 Chamber 

Investment Forum (Инвестицискиот форум на коморите од Западен Балкан 6), кој претставува заедничка 

иницијатива на стопанските комори од регионот. 

 

Во текот на пет години, Фондот ќе исплати 18.8 милиони евра како поддршка на инвестиции во заеднички 

проекти за обука во државите од ЗБ6. Грантовите ќе се доделуваат преку најмалку пет повици за 

предлози од стручни установи за обука и компании од приватниот сектор. Целта е да се финансираат 

најмногу 60 проекти за времетраењето на програмата. 

Заедничка обука  

 

Заедничката обука го опфаќа бизнис секторот за целосното времетраење на развојот, 

имплементацијата и проценката на СОО. Ова се постигнува со комбинација на учење во стручна 

установа и учење во претпријатие на флексибилен начин со цел развивање на вештини, знаење и 

однесување кај идните работници. Ваквиот пристап се покажа успешен при произведувањето на ученици 

кои го завршиле образованието и кои поседуваат практични вештини кои одговараат на барањата на 

пазарот на трудот.  

 

Повеќето образовни институции во државите од Западен Балкан ја признаваат заедничката обука како 

корисна алатка за премостување на  празнината помеѓу образовната понуда и барањата на пазарот на 

трудот. Сепак, ова е сè уште во раниот стадиум на развој и неопходна е поддршка за поголемо 

воведување и имплементација. Регионалниот фонд за предизвици (RCF) е основан за обезбедување на 

ваквата поддршка.  
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Прв повик за изразување на интерес  

Првиот повик за изразување на интерес (EOI) ќе биде отворен од 1 февруари до 30 април 2021. Овој 

повик ќе се објави истовремено во шесте држави од Западен Балкан со што ќе се поканат апликации од 

сите шест држави и сите економски сектори.  

Кој може да се пријави?  

Апликациите се отворени за конзорциуми составени од една установа за стручна обука и најмалку две 

претпријатија. Конзорциумите се согласни да имплементираат заеднички курсеви за СОО со кои ќе се 

добијат национално признаени сертификати (уверенија). Конзорциумите може да се во која било од 

државите од ЗБ6.  

 

Можности за апликантите 

 

Заинтересираните страни треба да се пријават бидејќи:  

 

-RCF им помага на УСО да ги усогласат нивните програми со потребите на компаниите со инвестирање 

во современа опрема за обука и во капацитети кои ги користат бизнисите денес.  

-се поддржува развојот и систематската примена на методи за заедничка обука и се поттикнува 

воведувањето на нови технологии. 

-се олеснува партнер соработката на бизнисите со вистинските УСО во градењето на програма за обука 

која одговара на нивните потреби, а со тоа и осврнување на недостатокот на човечки ресурси и градење 

на капацитети онаму каде што тоа е најмногу потребно. 

 

Процесот на аплицирање  

Процесот на аплицирање на RCF се состои од два стадиума. Во Стадиумот 1, заинтересираните 

конзорциуми поднесуваат Изразување на интерес. По разгледувањето на Изразувањата на интерес од 

страна на независен одбор за избор, конзорциумите кои се во потесен круг се поканети да учествуваат 

во Стадиумот 2 и да поднесат целосна апликација вклучувајќи и предлог за планираната инвестиција. 

Временскиот распоред за првиот повик за предлози е следниов: 

Стадиум 1 – Изразување на интерес  

• Отворање на повикот: 1 февруари 2021 

• Краен рок за поднесување на Изразување на интерес: 30 април 2021  

 

Стадиум 2 – Целосна апликација  

• Известување до конзорциумите кои се во потесен круг: 31 мај 2021  

• Краен рок за поднесување на апликацијата: 31 јули 2021  

 

Сите Изразување на интерес мора да се поднесат со користење на онлајн платформата за апликации 

на www.rcf-wb6.org најдоцна до 30 април 2021.  
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