
 

Поддршка за социјалните иновации 

во Европа 

Политика и инфраструктура за социјални иновации 

Министерството за труд и социјална политика 

Надлежностите на министерството се од кругот на работните односи, заштитата на работничките 

права, платите и животниот стандард, социјалната политика. МТСП ги подготвува, имплементира 

и промовира клучните стратегии за развој на социјалната економија и претприемништвото, како и 

начините за нивно финансирање во рамките на државното законодавство. Циклично објавува 

повици во кои се почесто се појавува простор за поддршка со социјални бизниси. 

Министерство за економија 

Во рамките на ова ресорно министерство основан е Секторот за претприемништво и 

конкурентност на мали и средни претпријатија. Секторот е советодавно тело на Министерството 

и истиот е надлежен за ефикасна имплементација на програмите и активностите поврзани со 

развојот на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни 

претпријатија.  

Фонд за Иновации и Технолошки Развој 

Водечка владина институција за поддршка на стартапи и иновативни компании во РСМ. Главните 

приоритети на Фондот се подобрен пристап до финансиска поддршка за иновации и за технолошки 

развој и промовирање и поттикнување на иновациската дејност во државата. Објавува циклични 

повици за основање на стартапи со иновативни решенија, како и повици за развој на социјално 

претприемништво. 

Стопанска комора на мали бизниси 

Комората е формирана од повеќе стопански субјекти согласно Законот за Стопански комори и во 

основа е непрофитна организација, која севкупно влијае на развојот, динамиката и промоцијата 

на економската бизнис заедница. 

Национален Центар за поддршка на Социјалното претприемништво  

Центарот е формиран со поддршка на проектот „Поддршка на социјалните претпријатија" 

поддржан од Европската Унија (2021). Центарот, заедно со останатите седум регионални центри 

во земјата, функционираат во форма на инкубатори за поддршка на постоечките и новите 

социјални претпријатија, како и за граѓански организации кои имаат економски активности.  

Освен во Скопје, 7 регионални единици за поддршка неодамна се воспоставени во Велес 

https://www.mtsp.gov.mk/
https://economy.gov.mk/
https://fitr.mk/
https://www.sbch.org.mk/home
http://www.apprm.gov.mk/content/Documents/Mentoring/Kontakti%20-%20RC%20i%20Mentori%20April%202021.pdf
https://www.facebook.com/PoddrskaNaSocijalnitePretprijatija


 

(Центарот за развој на Вардарскиот плански), Штип (Центарот за развој на Источниот плански 

регион), Тетово (Фондацијата за поддршка на претпријатија ЕСА), Струмица (Центарот за развој 

на Југоисточниот плански регион), Охрид (Фондацијата за поддршка на претпријатија ЕСА), 

Битола (Фондацијата за развој на претприемништвото, регионална и меѓугранична соработка) и 

Куманово (Центарот за развој на Североисточниот плански регион). 

CEED HUB Skopje 

Функционира како акцелератор за локални претприемачи и стартапи каде се поттикнува 

генерирање на иновативни и одржливи идеи. Ја интегрира бизнис и стартап заедницата,  нуди 

пристап до простор за соработка, настани и образовни програми, како и пристап до финансии и 

менторска поддршка. 

Business Impact Lab 

Прв импакт акцелератор во Македонија за поддршка на социјалните претприемачи преку 

образование, размена на знаење, ментори и експерти, меѓународни инвеститори, грантови и 

голема мрежа на контакти. 

СЕАВУС АКЦЕЛЕРАТОР 

Прв корпоративен Акселератор поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој и Светска 

Банка, предводен од Seavus едукативниот и развоен центар. Главната цел е создадавање 

средина која го стимулира и го поттикнува развојот на новите бизниси во сите развојни фази и 

обезбедување континуирана високо квалитетна акцелерација и инвестициска поддршка за 

стартапи од областа на технологијата и иновациите, вклучувајќи ги и социјалните.  

SmartUp – Social Innovation Lab 

Делува како создавач на екосистем за поврзување на различни засегнати страни за промовирање 

и развивање на социјални иновации, за  општество кое е социјално, еколошки и економски 

одржливо. Катализира социјални иновации кои решаваат општествени предизвици во земјата и 

Регионот. 

АРНО – Здружение за социјални иновации 

Здружението развива и поддржува социјална иновација преку дизајнирање на нови опции и  

различни социјални иницијативи, кои ги развиваат активни независни граѓани, кои дејствуваат 

заедно и придонесуваат кон развој на заедницата и позитивни општествени промени. Арно се 

вбројува во пионерите во полето на социјалното претприемништво, а поради успешно 

менаџирање на натпреварот „Зелени идеи“, исто така е препознаено и како платформа  за 

подигање на свеста и инспирација во полето на зеленото претприемништво. 

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ 

Асоцијацијата се вбројува во клучните фактори во развојот на целокупниот екосистем во кој 

оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбедува експертска поддршка и 

https://vardarregion.gov.mk/2021/11/16/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8/
https://eastregion.mk/2021/11/19/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8/
https://eastregion.mk/2021/11/19/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8/
http://www.apprm.gov.mk/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://southeast.mk/2021/12/02/o%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98/
https://southeast.mk/2021/12/02/o%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98/
http://www.apprm.gov.mk/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://www.apprm.gov.mk/content/Documents/Mentoring/Kontakti%20-%20RC%20i%20Mentori%20April%202021.pdf
https://northeastregion.gov.mk/2021/11/26/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8/
https://northeastregion.gov.mk/2021/11/26/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8/
https://ceedhub.mk/about-us/
http://www.businessimpactlab.co/
https://seavusaccelerator.com/
https://www.sedc.mk/accelerator/?lang=mk
https://www.innovationlab.mk/
https://arno.org.mk/mk/za-nas/
https://public.org.mk/


 

стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област (јавни институции, локална 

самоуправа, бизнис сектор). Водат истражувања за проценка на постоечките капацитети на 

социјалните претпријатија и нивната одржливост, мерејќи го влијанието на социјалните бизниси 

во општеството.  

ЦЕФЕ Македонија 

Здружението е лидер во креирањето и спреведувањето на иновативни, креативни и интерактивни 

алатки и обуки за развој на компетенциите, како на бизис задиницата, така и на почетните  

претприемачи, засновани врз ЦЕФЕ методологијата, спороведувана во повеќе од 130 земји. 

Проектите и партнерствата на ЦЕФЕ Македонија го стимулираат развојот и промоцијата на 

претприемничкото однесување и развојот на бизнис компетенциите, имплементирајќи визија, 

храброст и посветеност кај младите иноватори и претприемачи. 

Јунус центар за социјални бизниси 

Јунус центарот за социјални бизниси на Економски факултет – Скопје претставува дел од мрежата 

на Центри за социјални бизниси кои функционираат во повеќе од 80 универзитети ширум светот.  

Центарот развива програми за социјални бизниси, курсеви, обуки, семинари, конференции, 

истражувања, публикации; води лаборатории за социјален бизнис, инкубатори, програми за 

размена, посети, стажирање и програми за стипендии. Јунус центарот за социјални бизниси им 

овозможува на академскиот кадар, студентите и луѓето од бизнис, јавниот и невладиниот сектор 

да споделуваат знаења и искуства поврзани со концептот на социјалниот бизнис, како и да го 

промовираат концептот низ различни универзитети и региони.  

StartupMacedonia 

Фукусирани на градење, провивирање и вмрежување на  македонски стартапи, преку градење на 

поврзан екосистем кој севкупно ќе го поддржи нивниот развој. Делуваат врз поттикнување на 

локални и меѓународни инвестиции, премостување на јазот помеѓу стартап заедницата и 

креаторите на политики, обезбедување промоција и медиумска застапеност на успешни приказни, 

организирање на гостувања на меѓународни едукатори, претприемачи и ментори. 

 

Достапни Фондови/Грантови  

Чекор 6 од SE4Y Бирото за помош нуди совети поврзани со можностите за 
обезбедување финансиска поддршка за твоето претпријатие.  
 
Следи листа на фондови/грантови важни за социјалните иновации и 
претприемништвото во твојата земја. Листата на достапни фондови/грантови во Европа 
е внесена во Англиската верзија на Бирото за помош.  

http://cefe.mk/
https://eccf.ukim.edu.mk/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8-2/%D1%98%D1%86%D1%81%D0%B1/
https://startupmacedonia.mk/
http://socialentrepreneurshipforyouth.com/social-business-roadmap/


 

Табела за средства/грантови 

Име и врска на фондот Целна група/област 
на поддршка 

Краен 
рок за 

аплицира
ње 

Национал
на 

агенција 

UN Democracy Fund 
Демократски Фонд на 
Обединетите Нации 
 

УНДЕФ поддржува проекти кои го 
зајакнуваат граѓанското општество, ги 
промовираат човековите права и го 
поттикнуваат учеството на сите групи во 
демократските процеси. Најголем дел 
од финансирањето наменет е за 
локалните граѓански организации. 

2021 
затворен.  
Годишен 
повик  

Обединет
и Нации 

Support to the promotion of 
Civil Society 

Regional Actions in the 
Western Balkans 

Повик за предлози за промовирање на 
учеството на граѓански и грасрут 
организации од Западен Балкан во 
проекти за регионална соработка на 
социјални, културни, научни, економски 
теми; родова еднаквост, попреченост и 
инклузивност за подобрување на 
добрососедските односи и 
помирувањето. 

23.12.202
1. 
Цикличне 
повик 

Фонд за 
Западен 
Балкан 

Erasmus+ 
Key 2: Cooperation among 
organisations and 
institutions - Small-scale 
partnerships 

Финансирање на проекти поврзани со 
училишното образование, 
образованието на возрасни, стручното 
образование и обука, младите и 
спортот. 
Повикот, исто така е отворен за грасрут 
организации, помалку искусни и нови 
организации. 
 

23.03.202
2. 
Цикличен 
повик 

Европска 
Унија 

Цивика Мобилитас 
МАЛИ ГРАНТОВИ 

Општествените промени водени од 
граѓански сектор, активни граѓани и 
добра соработка со властите, од кои 
произлегува потранспарентно, отчетно 
и социјално-инклузивно управување на 
национално и локално ниво. 

30.06.202
2 
Цикличен 
повик. 

Швајцарска 
агенција за 

развој и 
соработка 

(СДЦ) 

Pilot activity 

Пилот активностите треба да одговорат 
на предивици во општеството и да 
имаат европска димензија (земји-
учеснички, контекст итн.), иновативна 
методологија и јасно локално влијание. 
Пилот активности може да се спроведат 

Постојано 
отворен.  

Европска 
Младинска 
Фондација, 
Европски 
Совет 

https://www.un.org/democracyfund/news/do-you-have-bright-idea-submit-it-undef-november-0
https://www.un.org/democracyfund/news/do-you-have-bright-idea-submit-it-undef-november-0
https://wbfportal.org/applicant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informacii_za_gra_anskite_organizacii&utm_term=2021-11-30
https://wbfportal.org/applicant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informacii_za_gra_anskite_organizacii&utm_term=2021-11-30
https://wbfportal.org/applicant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informacii_za_gra_anskite_organizacii&utm_term=2021-11-30
https://wbfportal.org/applicant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informacii_za_gra_anskite_organizacii&utm_term=2021-11-30
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships
https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/
https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity


 

и од меѓународни НВО/мрежи како дел 
од нивниот работен план и во соработка 
со локални невладини организации. 
 

British Embassy 
Programme Assistance 

За програми поврзани со социјалното 
претприемништво, реформите на 
јавната администрација, човековите 
права, подобрувањето на 
меѓукултурниот дијалог, справувањето 
со говорот на омраза во јавниот дискурс 
во Македонија. 

Постојано 
отворен.  

Амбасада 
на Велика 
Британија 
во РСМ. 

The Global Innovation  
Fund 

Иновативни решенија за глобално 
развојни предизвици со потенцијал за 
значително поголемо влијание од 
постоечките пристапи, особено за 
сиромашните и ранливите групи. 
Отворен за Социјални претпријатија, 
непрофитни организации, профитни 
фирми, владини агенции и истражувачи 
во целиот свет. 
 

Постојано 
отворен.  

Глобален 
Иновацис
ки Фонд 

Grant Assistance for 
Grassroots Human Security 
Projects (GGP) 

Неповратна финансиска помош за НГО, 
болници, основни училишта и други 
непрофитни здруженија за 
спроведувањето на нивните развојни 
проекти. Непрофитна организација е 
секој вид е подобна, а единствениот 
услов е спроведување на развојни 
проекти на основно (грасрут) ниво. 

Постојано 
отворен.  

Амбасада 
на 
Јапонија 
во РСМ. 

The Fund for Youth 
Organizations (FYO) 

За граѓански и непрофитни организации 
(исто така новонастанати) кои водат 
проекти за сеопѓатна вклученост на 
младите луѓе во донесувањето одлуки 
на секое ниво 

Цикличне 
повик. Schueler 

Helfen 
Leben 

NED GRANTS PROGRAM 

Секоја година NED дава директни 
грантови за невладини организации кои 
работат на унапредување на 
демократските цели и зајакнување на 
демократските институции. 

Два пати 
годишно. 
9.03.2022 
25.05.202
2 

National 
Endowment 

for 
Democracy 

(NED) 

  Visegrad+ Grants 
Предложените проекти мора да се 
вклопуваат во една од седумте фокусни 
области што се прифатливи за 

1.02.2022 
Годишен 
повик 

Visegrad 
Fund 

https://www.gov.uk/government/publications/british-embassy-skopje-programme-assistance
https://www.gov.uk/government/publications/british-embassy-skopje-programme-assistance
https://www.globalinnovation.fund/
https://www.globalinnovation.fund/
https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_en/b_000195.html
https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_en/b_000195.html
https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_en/b_000195.html
https://www.schueler-helfen-leben.de/en/
https://www.schueler-helfen-leben.de/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/?fbclid=IwAR0hRTdo5Zrde-VU-U4ApthaDUjU2swudy0UPZg-m7P7X9wxOAaWqw5-FQ8
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/


 

финансирање. Партнерски стратешки 
проекти со земјите од Источна Евтопа и 
Западен Балкан. 

The GlobalGiving 
Accelerator 

GlobalGiving Accelerator е виртуелна 
програма за обука и кампања за групно 
финансирање. Избраните лица/проекти 
се вклучувани во кампања за 
акцелератор каде може да се соберат 
најмалку 5.000 американски долари од 
минимум 40 различни донатори. 
Местото на платгормата е постојано 
Отворено за непрофитни регистирани 
организации од цел свет.  

2021 
затворен. 
Годишен 
повик 

The 
GlobalGivin

g  

The YouthPower 2 Annual 
Program Statement (APS)  

Програмата обезбедува средства за 
младински и организации кои им служат 
на младите во реазлични теми 
(креативни, исто така) и за поддршка на 
меѓусекторски проекти. 

19.01.200
2. 
Годишен 
повик 

USAID 

EU Programme for 

Employment and Social 

Innovation (EaSI) 

 

Програмата обезбедува поддршка на 
вработувањето, социјалната политика и 
мобилноста на работната сила во ЕУ. 
Со овој инструмент се финансира развој 
и тестирање на иновативни решенија за 
поттикнување на одржлив долгорочен 
раст и работни места, намалување на 
разликите помеѓу државите членки и 
постигнување на напредок во 
намалување на социјалната 
нееднаквост. 

2021 – 
2027. 
Циклично 
отворени 
повици 

European 

Social 

Fund Plus 

(ESF+) 

 

Зелени идеи Годишен натпревар кој поддржува 
развој на иновативни мали, локални, 
зелени бизнис идеи. 

2021 
затворен. 
Годишен 
повик 

Фонд на 
браќата 
Рокфелер 
(САД) 

Поддршка на социјално 
претприемништво 

Повик за социјални претпријатија со 
иновативни решенија за тековните 
социјални потреби и социјални 
иновации. 

2021 
затворен. 
Цикличен 
повик 

Фонд за 
иновации 
и 
технички 
развој 

Кофинансирани грантови 
за новоосновани 
трговски друштва старт-
ап и спин-оф 

Повик за трговски друштва со 
иновативни решенија во, кои имаат веќе 
потврден концепт и можности за 
комерцијализација.  

2021 
затворен. 
Цикличен 
повик 

Фонд за 
иновации 
и 
технички 

https://www.globalgiving.org/accelerator/?fbclid=IwAR2M_3wCIKBOoWn8V1ER0SKG3FUoQOyGAcA_3BJudSuTfB4VUvXnc4WT9c4
https://www.globalgiving.org/accelerator/?fbclid=IwAR2M_3wCIKBOoWn8V1ER0SKG3FUoQOyGAcA_3BJudSuTfB4VUvXnc4WT9c4
https://www.youthpower.org/youthpower-2-aps
https://www.youthpower.org/youthpower-2-aps
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://zeleniidei.mk/
https://fitr.mk/fitr-za-prvpat-so-predizvik-za-socijalno-pretpriemnishtvo/
https://fitr.mk/fitr-za-prvpat-so-predizvik-za-socijalno-pretpriemnishtvo/
https://fitr.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88/
https://fitr.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88/
https://fitr.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88/
https://fitr.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88/


 

  
 

развој 

Повици за финансиска 
поддршка за женско 
претприемништво; 
за субвенционирање на 
микро и мали 

претпријатија: 
субвенционирање на 
занаетчии. 

Програмата за  конкурентност, иновации и 
претприемништво. 

2021 
затворени
. 
Годишен 
повик 

Министер
ство за 
економија 
на РСМ 

 

https://economy.gov.mk/doc/2917
https://economy.gov.mk/doc/2917
https://economy.gov.mk/doc/2917
https://economy.gov.mk/doc/2916
https://economy.gov.mk/doc/2916
https://economy.gov.mk/doc/2916
https://economy.gov.mk/doc/2915
https://economy.gov.mk/doc/2915

