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Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за:
Развивање на регионална стратегија и акциски план за општествено вклучување на
младите невработени од СИПР преку пазарот на трудот
Референтен број: 13.4-C/2016

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 " (РЕФ.12/9139/1), 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 изготват регионална стратегија и
акциски план за социјално вклучување на младите невработени и нивно вклучување на
пазарот на трудот.

2. Предмет на набавка
Развивање на регионална стратегија и акциски план за социјално вклучување на
младите невработени и нивно вклучување на пазарот на трудот.
Вид на договорот за набавка: услуги
Место на испорака на услугите: Р. Македонија, точната локација дополнително ќе биде
утврдена.
Создавање можности за вработување на младите од руралната средина
Овој проект е финансиран од Европската унија
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Период на извршување: јануари 2017 – март 2017
3. Опис на услугата
3.1. Општи и специфични цели на услугата
Општи цели
Како дел од имплементацијата на проектот, експертот треба да развие регионална
стратегија која што Североисточниот плански регион ќе ја користи во наредните 4 години
за подобрување на социјалното/општествено вклучување и вклучување на пазарот на труд
на младите невработени од руралните средини.
Специфични цели
Со оглед на природата на задачите и одговорностите, експертот ќе развие регионална
стратегија и акциски план на стратегијата, по претходно задолжително консултирање со
засегнатите страни на две работни средби (една три дневна и една дводневна) односно
работната група со претставници на општините од СИПР и Центарот за регионален развој
на СИПР.

4. Корисници на услугата и времетраење
Директни корисници: Центарот за регионален развој во СИПР и ЕЛС од СИРП.
Крајни корисници: младите невработени од СИПР
Времетраење на ангажман: 30 работни дена, во текот на јануари до март 2017година.
Локација: Р. Македонија, (канцелариско и теренско работење).

5. Методологија
Експертот се очекува да ја спроведе оваа задача/услуга со помош на практичен пристап,
кој ќе овозможи олеснување и активно учество на засегнатите страни во процесот на
развивање на стратегијата како најдобри познавачи на фактичката состојба на пазарот на
трудот во регионот, и капацитетот на регионот во спроведување на конкретни мерки и
активности. Од експертот се очекува да примени методологија која ќе вклучува но не мора
да биде лимитирана само на:
1. Развивање на нацрт стратегија врз основа на Анализите произлезени од
претходните активности на проектот и адекватни стратешки документи на
ЕЛС од регионот и Центарот за развој на регионот.
2. Фасилитација на тридневна работна средба со претставници на општините и
Центарот за регионален развој во СИПР, со цел прибирање информации од
директни засегнати страни
3. Финализирање на стратегијата за регионален развој за социјално вклучување на
младите од регионот (стратегијата).
4. Развивање на нацрт Акциски План на стратегијата
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5. Учество на дводневна работна средба со претставници на општините и
Центарот за регионален развој во СИПР, со цел нивна активна вклученост во
дефинирањето на активностите и индикаторите за постигнување на целите.
6. Финализирање на Акцискиот план за социјална вклученост и вклучување на
пазарот на трудот на младите од руралните средини.

6. Клучни испораки и рокови
Следните резултати треба да бидат доставени на проектниот тим
1. Нацрт регионална стратегија – 7 дена пред организирање на првата тридневна
работна средба со засегнати страни (предвидена средба во почеток на
февруари)
2. Учество на тридневна работна средба со засегнати страни. (конкретните
датуми дополнително ќе бидат дефинирани, предвидена средба во средина на
февруари).
3. Развиена Регионална стратегија за социјално вклучување преку вклучување на
пазарот на труд – најдоцна 15 дена по завршувањето на тридневната работна
средба.
4. Нацрт Акциски план за регионалната стратегија – 7 дена пред организирање на
дводневната работна средба со засегнатите страни. (предвидена средба во
февруари).
5. Учество на дводневна работна средба со засегнати страни за дефинирање на
активностите и индикаторите за исполнување на целите. (конкретните
датуми дополнително ќе бидат дефинирани, предвидена средба во февруари).
6. Развиен Акциски план за социјално вклучување преку вклучување на пазарот на
труд – најдоцна 7 дена по завршувањето на дводневната работна средба.
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 економија (на пример,
менаџмент, човечки ресурси, економија, бизнис или други), повисок степен на
образование ќе се смета за предност
Најмалку 5 години на општо искуство над минималното релевантно искуство 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.
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7.2. Посебно професионално искуство
-

Искуство од најмалку 5 години во спроведување истражувања и анализи.
Искуство во процес на идентификација на потреби за унапредување на вештини и
фасилитација на групи за стратешко планирање.
Искуство во изготвување на стратешки документи, анализи на политики од
релевантната област.
Искуство во анализи и работа кои ги засегаат руралните средини
Искуство во проекти финансирани од ЕУ.
Искуство во непрофитен сектор.

8. Локација
Р. Македонија, Скопје

9. Начин на известување
Експертот ќе известува 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 предвидените
средби.
.

11. Плаќање и рамка
Ангажираниот експерт ќе се исплати по успешното спроведување задачите и навремена
достава на документите предвидени со договорот во рок од 10 дена.
Максимален број на денови предвидени за ангажирање на експертот вклучувајќи ги и
дводневната и тридневната работна средба со засегнатите страни е 30 дена во рок од 3
месеци.

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 обрасци со бројот на денови
подготвени да се посвети за доделување и дневен надомест, потпишана од експертот.
(Образец 1)
3. Предлог содржина на стратегијата /теми кои ќе се обработуваат (образец 2)
4. Дополнителни документи со кои се докажува искуство во кои се поврзани со оваа област
Ве молиме испратете ги вашите апликации на: gabriela_dimovska@hotmail.com, и
ruralyouth2016@gmail.com или на адреса Бул. Јане Сандански бр. 63/3, Скопје по пошта или
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лично. Барањата кои нема да стасаат до назначеното време вклучувајќи ги оние по пошта
нема да бидат земени во превид.
Во предмет наведете: Пријава за експерт за развивање регионална стратегија за
социјално вклучување.

13. Рок за поднесување на барањата
05/01/2017 (четврток), до 16:00 часот
Пристигнатите понуди ќе се разгледуваат од комисија формирана за евалуација на
пристигнатите понуди. Цените треба да бидат изразени во МКД. (Постапката за ДДВ е
согласно правилникот и упатството потребни за реализирање на проекти финансирани со
парични средства од странски донатори.)
Забелешка:
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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