
 

 

 

ЕУ за енергетска транзиција – Пакт на градоначалници од 

Западен Балкан и Турција 

Конкурс: Спроведување на мали проекти во областа на 

енергијата, транспортот и заштитата на климата во општините и 

градовите од Западен Балкан 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА 

 

1. Кој може да се пријави на овој конкурс?  

Овој конкурс е отворен за сите општини и градови од Западен Балкан. 

2. Дали само проектните мерки дефинирани во Акциониот план за одржлива енергија и 

клима (SECAP) се подобни за овој конкурс? 

Доколку апликантот веќе има (или развива) SECAP (или Акциски план за одржлива енергија 

SEAP), предложениот проект треба да се усогласи со една од клучните активности наведени во 

SECAP/SEAP планските документи. Сепак, апликантите кои немаат SECAP/SEAP исто така може 

да аплицираат, под услов предложениот проект да биде усогласен со постоечки стратешки 

документ усвоен од апликантот. 

3. Колку проекти ќе бидат подржани? 

Ќе бидат подржани од 8 до 10 проекти од Западен Балкан. 

4. Колкав ќе биде буџетскиот придонес од страна на GIZ и колкав треба да биде 

придонесот од апликантот? 

GIZ ќе го финансира спроведувањето на секој избран проект до максимум 50.000 евра. 

Дополнително, апликантот мора да придонесе со кофинансирање. 

Гледајќи ги вкупните трошоци на проектот, придонесот на GIZ треба да претставува 60% до 

90% од вкупните трошоци на проектот, додека придонесот на апликантот треба да претставува 

10% до 40% од вкупните трошоци на проектот. 

5. Што ќе се случи со апликантите кои не се избрани? 

Кандидатите кои не се избрани да добијат поддршка ќе имаат корист од размената на искуства 

со избраните општини и ќе бидат во можност да ги слушнат нивните искуства за спроведување 

на енергетски и климатски проекти. 

6. Дали преку овој конкурс може да се финансираат ревизии, студии, анализи и слично? 

Може да се поддржат само инфраструктурни/инвестициони проекти, а поголемиот дел од 

предложениот буџет треба да биде наменет за изградба или рехабилитација на 

инфраструктурата/конкретната инвестција. Ревизиите, студиите, анализите итн. може да се 

вклучат во предлог проектите само ако претставуваатат мал дел од проектниот буџет и се 



 

 

неопходни за поддршка на предложените инфраструктурни/инвестициони работи, или ако се 

покриени од страна на апликантот. 

7. На кој јазик ќе биде објавен конкурсот? 

Конкурсот ќе биде објавен на официјалните јазици на земјите учесници, и формуларите исто 

така може да бидат пополнети на официјалните јазици, 

8. Дали општините/градовите можат да соработуваат со здруженија/НВО и да 

аплицираат заедно? 

Главниот апликант мора да биде општината или самиот град. Сепак, апликантите се 

добредојдени (но не и обврзани) да соработуваат со другите засегнати страни во 

спроведувањето на предложениот проект. Во овој случај, во формуларот за апликација тие 

треба да ги наведат своите партнери и нивните очекувани улоги, како и да обезбедат писмен 

доказ за нивната соработка. 

9. Дали GIZ ќе ги префрли средствата на избраните апликанти на почетокот на 

спроведување на проектот или средствата ќе му бидат рефундрани на апликантот на 

крајот на спроведувањето на проектот? 

Нема да има трансфер на средства помеѓу GIZ и избраните апликанти. Откако ќе се изберат и 

договорат проектите, GIZ ќе започне постапка за набавка (тендер) и ќе го обезбеди својот дел 

од трошоците за проектот кон избраните компании кои ќе ги спроведуваат проектите. 

Паралелно, апликантот ќе ги набавува работите кои се согласил да ги финансира. 

10. Дали органот на единицата на локалната самоуправа (на пр. општинска организација 

на Црвен крст или слично) има право на учество? 

Клучниот апликант треба да биде општината или градот, сите други организации можат да 

дејствуваат како партнери или подржувачи. 

11. Дали има ограничен број на проекти кои апликантот може да ги поднесе? 

Не постои строго ограничување на бројот на проекти што може да ги поднесе апликантот, но 

GIZ нема да поддржи повеќе од еден проект по апликант, и затоа се препорачува апликантот 

да го поднесе само проектот за кој се смета дека има најголеми шанси за успех. 

12. Дали апликантите можат да соберат дополнителни средства од други донатори за да 

го комплетираат потребниот буџет за реализација на проектот? 

Да, кофинансирањето од општините/градовите може да дојде од други надворешни донатори 

се додека придонесот на GIZ претставува помеѓу 60% и 90% од вкупните трошоци на проектот. 

13. Кога ќе започне реализацијата на избраните проекти? 

Имплементацијата на избраните проекти се очекува да започне во октомври 2022 година. 

Проектите треба да бидат финализирани и целосно оперативни до крајот на 2023 година. 

14. Дали можат да аплицираат и мали општини со помала видливост и развоен индекс? 
Сите општини се добредојдени да аплицираат и ќе бидат оценети исклучиво според 

критериумите вклучени во формуларот за апликација. Апликантите кои можат да покажат како 

нивниот проект придонесува за справување со енергетската сиромаштија ќе бидат оценети 

позитивно. 


