
 
Упатство  

Мали проекти на Aмбасадата 
 
Цел: 

• Целта на малите проекти е поддршка на социјалниот и економскиот развој.        
Тие треба директно да помогнат во задоволување на основните потреби на 
најсиромашното население.  

 
Проекти кои генерално се поддржуваат: 
Вид на проекти кои претставуваат општо добро за општината, на пр.: за снабдување 
со вода за пиење,  опрема за училишта и болници, набавка на апарати во корист на 
заедницата.  

 
Примери за мали проекти: 

Инфраструктура: 
• Копање или реновирање на едноставен бунар /постројка за снабдување со вода 
за пиење/изградба на систем за наводнување/каптажа/изградба на септички 
јами/набавка на резервоар за вода, неповратна помош за водовод; 

• Набавка на возило за отпремување отпад; 
• Набавка на микроскоп за испитување на квалитетот на водата; 
• Набавка на водомери; 
• Набавка на апарат за чистење улици со ваљак; 
• Набавка на пумпа/генератор/дупчалка. 

  
Подобрување на условите за живот и исхраната (особено во земјоделството) и 
заштита на животната средина 

• Уредување на штали за овци и кози; 
• Финансиска помош на акции за самопомош на општини и др. со цел 
подобрување на исхраната, на пр. одгледување на зајаци/обработка на 
зеленчукова градина/опремување на градина за обуки; 

• Сушари за тутун и други прехранбени производи преку употреба на сончева 
енергија; 

• Заштита на животна средина и програми за обуки за животна средина, на пр. 
акции за засадување на дрвја; 

• Постројка за добивање енергија од биогас (кравји измет); обновливи извори на 
енергија; 

• Набавка на мали земјоделски машини/сечкалки/мотокултиватори; 
• Набавка на лабораториски апарати за испитување на квалитетот на 
прехранбените производи (на пр. мед); 

• Места за укотвување на чамци и рибарски бротчиња/грант за проект за 
чамци/набавка на мотори (при што мора да се гарантира сервисирањето и 
одржувањето на истите) за рибарски здруженија и др.; 

 
Здравство и санитарни установи 

• Набавка на медицински уреди/фрижидери за чување вакцини/уреди за 
дестилирање вода/апарати за анестезија и реанимација; 

• Изградба/опремување на перални; 



• Набавка на кревети за домови за стари лица/болници/домови за деца, 
ученици/детски градинки; 

• Набавка на инвалидски колички за домови за лица со посебни потреби; 
• Изградба и подобрување на санитарни установи; 
• Работилници за мајки кои се грижат за деца со посебни потреби. 

 
Образование и стручни училишта 

• Набавка на мебел, опрема за училници и лаборатории, наставни средства за 
училишта, детски градинки  

• Опрема на работилници/училници во стручни училишта и училишта за 
доквалификации; 

• Набавка на машини за шиење и плетење за образовни центри за деца и возрасни. 
(Листата не е конечна) 
 
Примери од практиката кои не се поддржуваат: 

• Позајмици/уплати во револвирачки кредитни фондови; 
• Купување на земјиште; 
• Опрема од типот на лаптопи/фотокопирни апарати и сл. за министерства и други 
јавни установи; 

• Информативни брошури за европски туристи; 
• Набавка на возила без доставена гаранција за можности на понатамошно 
финансирање при одржување и набавка на ново кога ќе треба; 

• Операциони маси за болници, каде особено за лекарска помош се јавуваат 
Германци. 

 
Предуслови: 

• Гаранции за употребата и одржувањето на новите постројки и уреди. 
Амбасадата не смее да сноси последователни трошоци; 

• Одржливост; 
• Домашниот носител на проект мора да пружи значително сопствено учество, на 
пример во вид на работна рака; 

• Прифатливи подносители на барања се: домашни носители на проектот како 
НВО, групи за самопомош, месни заедници, училишта, детски градинки, јавни 
здравствени установи. 

 
Процедура: 

• Посета и разгледување на местото на проектот од претставници на Амбасадата 
пред да биде потпишан договор; 

• Склучување на проектен договор помеѓу Амбасадата и носителот на проектот; 
• Носителот на проектот презема и спроведува мерки на сопствена одговорност; 
• Амбасадата го исплаќа износот на грантот на барање на проектниот партнер, во 
зависност од напредокот на работите, а во даден случај и на рати; 

• Достава на доказ за употребата на средствата од страна на проектниот партнер, 
(Писмен извештај и достава на оригинални фактури); 

• Разгледување на проектот по неговото конечно завршување и примопредавање 
во присуство на претставници од Амбасадата. 

 


