
Имајќи го предвид зголемениот интерес од страна на потенцијалните партнери за соработка со проектот Е4Е@мк,
во Kомпонента 1 – Неформално стручно образование и обука, единицата за управување со проектот изготви кратка
шема, односно водич кој ќе послужи како рамка при процесот на селекција за финансирање на предлогот.

Генерална забелешка е дека активностите содржани во предлогот треба да водат кон вработување на обучените
лица, или да водат кон подобрување на системот на неформално стручно образование и обука.

Доколку доставениот предлог не може да се поддржи со некоја од мерките, се оценува можноста за вработување
на обучените лица. Доколку станува збор за вработување над 30 лица, задолжените лица од проектот Е4Е@мк
отпочнуваат комуникација со апликантот и се координираат за финансирање на предлогот.

Во случај доставениот предлог да не генерира повеќе од 30 директни вработувања, се зема предвид дали
апликантот е здружение/здруженија или група од системски актери (институции, училишта, компании, тренинг
центри и сл.), кои припаѓаат на еден или повеќе економски сектори, и имаат цел во иднина да реализираат повеќе
обуки, а следствено на тоа и зголемен број на вработувања. Во тој случај задолжените лица од проектот Е4Е@мк
отпочнуваат комуникација со апликантот и се координираат за финансирање на предлогот.

Доколку доставениот предлог не може да биде поддржан согласно претходно споменатиот критериум, се зема
предвид иновативноста на предлогот. Имено, доколку станува збор за предлог активности кои се нови,
иновативни, дотогаш не реализирани на пазарот и водат кон одржливо вработување на лицата, во тој случај
задолжените лица од проектот Е4Е@мк отпочнуваат комуникација со апликантот и се координираат за
финансирање на предлогот. 

ВОНРЕДНИ ПРЕДЛОЗИ

Начин на аплицирање: Краток опис на предложените активности (не повеќе од една страна), како и буџет (вкупна
сума на предлогот)  треба да се испратат  на  следната  е-адреса:                                           со назнака “Unsolicited
proposal”.

Boris.Trimcev@helvetas.org

Чекори на селекција:  При процесот на селекција најпрво се гледа можноста предлогот да биде финансиран
согласно мерките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот  Доколку е тоа можно апликантот се поврзува со одговорното лице во Агенцијата за вработување.

Оперативниот  план  за  активни  програми  и  мерки  за  вработување  и услуги на пазарот на
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трудот.
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