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Референтен број: C 11.4/2016
Предмет: Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за
Спроведување на Анализа на регионалните услуги за социјална заштита, национални
и регионални политики и стимулации релевантни за потребите за вработување на
таргет групата обука за зголемување на вработливоста на млади невработени од
руралните средини во Североисточниот плански регион во Македонија
За потребите на проектот ,,Создавање на можности за младите од руралните средини”,
финансиски поддржан од Европската унија (РЕФ.12/9139/1)
Центар за економски анализи – ЦЕА Скопје и ФФРМ, Ве поканува да доставите понуда за
испорака на услуги за гореспоменатиот проект.
1. ВОВЕД
Центарот за економски анализи во соработка со Федерацијата на фармери на Република
Македонија го спроведуваат проектот " Создавање на можности за младите од руралните
средини ", финансиран од програмата на ИПА - Развој на човечки ресурси, на Европската
Унија, преку корисниците Министерството за финансии во Македонија и Министерството
за труд и социјална политика.
Проектот има за цел да го олесни вклучувањето на младите од руралните средини на
пазарот на трудот во Североисточниот регион во Македонија (СИ регион). Оваа заедничка
цел ќе се постигне преку: 1) зголемување на вештини и разбирање на вработеноста на
младите од руралните средини, 2) изградба на регионален систем за развој на работна
сила, и 3) развивање на регионална стратегија за социјално вклучување на пазарот на
трудот на целните групи.
Со проектот се поддржува социјално вклучување на младите од руралните средини преку
зголемување на вештините за вработување, обука и поддршка за подобро користење на
програми и ресурси за вработување, со што ќе се придонесе за економскиот и социјалниот
развој на општините во североисточниот регион во Македонија. Придобивките од проектот
се од особено значење за младите од руралните средини и за бизнисите во целниот
регион.
За да се постигнат целите на проектот, ЦЕА и ФФРМ ќе ги градат капацитетите на
локалното население преку реализација на обуки идентификувани врз основа на
постоечките информации, истражување за потребите на руралното население, со акцент
на младата популација, а во согласност со опсегот и мандатот од проектните активности.
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2. Предмет на набавка
Спроведување на Анализа на регионалните услуги за социјална заштита,
национални и регионални политики и стимулации релевантни за социјална
вклученост преку вработување на таргет групата
Вид на договорот за набавка: услуги
Место на испорака на услугите: МК
Период на извршување: во текот на месец Август - Септември 2016
Пристигнатите понуди ќе се разгледуваат од комисија формирана за евалуација на
пристигнатите понуди. Цените треба да бидат изразени во МКД во бруто сума. (Постапката
за ДДВ е согласно правилникот и упатството потребни за реализирање на проекти
финансирани со парични средства од странски донатори)
Ве молиме понудата да ја доставите во форматот кој е даден во прилог на овој допис:
Прилог бр. 1 Образец на понуда
3. Опис на услугата
3.1. Општи и специфични цели на услугата
Општи цели
Контекст: оваа анализа е дел од проектните активности кои се однесуваат на Креирање на
опкружување за промена - ангажирање на релевантни чинители и стратешко
врамување.
Како резултат на недостатокот на координација и интегриран пристап за позиционирање
на политиките и мерките за социјална помош, вработување и поврзаните политики се
јавува дисконтинуитет на бројни позитивни активности и резултати од политиките и
мерките насочени кон социјално вклучување на младите. Затоа со цел да се обезбеди
оддржливост и континуитет на позитивните резултати оваа анализа ќе биде основа за
подготовка на регионална стратегија за заеднички пристап за унапредување на условите
за вработливост на младите во руралните средини на СИ регион со цел поголема
социјална вклученост на руралните млади, а која ќе ја оставиме на Регионалниот центар
за развој на СИ плански регион и општините од СИ плански регион.
Специфична цел
Спроведување на анализа на политиките и системот за социјална вклученост на
невработените млади лица
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4. Целна група
Целна група – млади невработени од 20 до 39 години
Регион: шест општини во Североисточен (СИ) плански регион (Куманово, Ранковце, Ст.
Нагоричане, Липково, Крива Паланка, Кратово).
Главни чинители: регионален центар за развој, ЕЛС - општини, центри за социјална
заштита, и други засегнати страни
5. Методологија
Од експертот/експертите се очекува да применат методологија која ќе вклучува но не мора
да биде лимитирана само на прибирање на секундарните податоци и користените извори,
до прибирање на примарни податоци како што се структурирани или отворени интервјуа со
главните чинители како и регионалниот фокус на анализата.
6. Клучни испораки и рокови
Аутпут
1. Предлог методологија за подготовка и детална работна рамка, 1ва недела
2. Предлог содржина на анализата – унапредена наспроти предложена – 1ва недела
3. Анализа на политики во согласност со национални и локални стратегии планови –
нацрт – 3та недела
4. Препораки за регионална стратегија и акционен план – нацрт 4та недела
5. Анализа на политики во согласност со национални и локални стратегии планови –
финална верзија – 4та недела
Сите документи и материјали ќе бидат подготвени и доставени на македонски јазик
7. Потребните квалификации и компетентност
7.1. Општи барања.
- Најмалку постдипломска универзитетска диплома по општествени науки (повисок
степен на образование ќе се смета за предност
- Најмалку 3 години на општо искуство над минималното релевантно искуство кое се
бара во оваа област;
- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик.
- Одлично познавање на македонскиот јазик;
- Добри комуникациски вештини
- Работа во тим
- Чувствителност и почитување на етничката припадност, религија, род и култура.
7.2. Посебно професионално искуство
- Искуство од најмалку 5 години при спроведување на истражувања и анализи во
областа на социо-економијата и слично
- Искуство во спроведување на анализи и подготовка на предлог политики и
унапредување на политики во релевантната област
- Искуство со лица кои се социјално исклучени ќе се смета за предност
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Искуство во проекти финансирани од ЕУ
Искуство во непрофитен сектор

8. Локација
Скопје или локација во Североисточен плански регион
9. Начин на известување
Експертите ќе известуваат на одговорните лица на проектот. Лице за контакт Весна
Гарванлиева Андонова 02/2444766, vesna_nl@yahoo.com, и Габриела Димовска
gabriela_dimovska@hotmail.com, 02/2444766.
10. Логистичка поддршка
Проектниот тим ќе ја координира логистичка поддршка за спроведување на анализата.
.
11. Плаќање и рамка
Ангажираниот експерт(и) ќе се исплаќаат по успешното спроведување на анализата и
навремено доставување на очекуваните резултати во рок од 10 дена по финализирање.
Максимален број на денови предвидени за ангажирање вклучувајќи подготовка,
имплементација и известување е предвидено да не помине дваесет и пет денови
Заинтересираните експерти можат да конкурираат поединечно или во тим од најмногу
двајца експерти, во кој случај, понудата ќе се оценува заедно. Во случај кога повеќе
експерти доставуваат една заедничка понуда со очекуван заеднички број на денови
потребни за спроведување на обуката и висина на дневен надомест.
12. Содржина на барањето
Заинтересираните кандидати треба да достават:
1. CV релевантно за целите за оваа барање за понуда
2. Понудата во формат даден во прилог на овој опис и образец 1 со бројот на денови
подготвени да се посвети за доделување и дневен надомест, потпишан од експертот(тите)
Ве молиме испратете ги вашите апликации на: ruralyouth2016@gmail.com и
vesna_nl@yahoo.com, или на адреса Бул. Јане Сандански бр. 63/3, Скопје по пошта или
лично. Барањата кои нема да стасаат до назначеното време вклучувајќи ги оние по пошта
нема да бидат земени во превид.
Во предмет наведете: Понуда за спроведување на анализа за социјална вклученост
13. Рокови за поднесување на барањата
12.08.2016 (петок), до 16:00 часот
Забелешка:
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Според правилата на ЕУ за претпристапна помош, државни службеници и други лица кои
во моментот се вработени во јавната администрација не се подобни за поднесување на
барања како експерти.
Само избраните експерти ќе бидат известени за изборот и ќе потпишат изјава за
достапност.
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