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ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
И НАЦИОНАЛНИ ЛИЦА ЗА
КОНТАКТ

Програмите на Унијата (Union Programmes)
претставуваат интегриран сет активности усвоен
од ЕУ со цел унапредување на соработката помеѓу
земјите-членки во различни области поврзани
со политиките на Унијата, во период од неколку
години.

• Европа за граѓаните (2014-2020)

Речиси секоја политика на ЕУ има комплементарна
програма на Унијата со примарна цел
приближување на политиките и активностите на
Европската унија кон европските граѓани.
Учеството во програмите на Унијата, освен за
земјите-членки, отворено е и за европските земји
кои не се членки на ЕУ (на пр., Швајцарија, Исланд,
Лихтенштајн, Норвешка), за земјите-кандидатки и
потенцијални кандидатки во ЕУ. Нивното учество
има цел тие подобро да се запознаат со методите
и политиките на ЕУ и со тоа да овозможат размена
на искуства и добри прaктики.
Во делот на финансиската рамка 2014-2020,
Европската унија има предвидено голем
број програми од кои некои претставуваат
продолжение на програмите опфатени со
претходната финансиска рамка, додека одредени
програми се обединети во неколку рамковни
програми.

Министерство за образование и наука
Анета Трпевска
Е-пошта: aneta.trpevska@mon.gov.mk
Моб: 075 367 168

• Креативна Европа (Култура и Медиа)

Министерство за култура
Билјана Прентоска (Култура)
Е-пошта: biljana.prentoska@ccp-macedonia.gov.mk
Тел: 02 3207 446, моб: 071 921 476
Јована Ѓорѓовска Кузмановска (Медиа)
Е-пошта: jovanagj@kultura.gov.mk
Тел: 02 3207 443, моб: 075 273 071

• ЦАРИНА 2020

Царинска управа
Слаѓана Дамјаноска
Е-пошта: sladjana.damjanoska@customs.gov.mk
Тел: 02 3 293 910, моб: 070 587 574

• ФИСКАЛИС 2020

Управа за јавни приходи
Горан Андоновски
Е-пошта: goran.аndonovski@ujp.gov.mk
Тел: 02 3 299 655, моб: 076 446 473

• ЖИВОТ +

Министерство за животна средина и простoрно
планирање
Влатко Трпески
Е-пошта: v.trpeski@moepp.gov.mk
Моб: 076 404 395
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ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА
2014-2020

(ВЕБ-линкови)

• Хоризонт 2020

◊

Horizon 2020

(ВЕБ-линкови)

◊

COSME

◊

Erasmus +

◊

Programme for Employment and Social
Innovation (EaSI)

Horizon 2020
(Програма за финансирање, истражување и
иновации)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

◊

Creative Europe (Culture and Media)

◊

Europe for citizens

◊

Customs 2020

◊

Fiscalis 2020

◊

Civil protection mechanism and Financial
instrument

◊

Safer Internet Programme

◊

Hercule III

Министерство за труд и социјална политика
Александра Славкоска
Е-пошта: aslavkoska@mtsp.gov.mk
Tел: 02 3106 358, моб: 075 359 856
Анкица Ивановска
Е-пошта: aivanovska@mtsp.gov.mk
Tел: 02 3106 358, моб: 075 341 020

◊

Life +

◊

Asylum and Migration Fund

◊

Internal Security Fund (Police co-operation &
external borders and visa)

◊

Rights, Equality and Citizenship Programme
Rights and Citizenship

• Еразмус +

◊

Health Programme

◊

Consumer programme

◊

Global Monitoring for Environment and
Security Programme (GMES)

◊

Copernicus Programme

CUSTOMS 2020, FISCALIS 2020
(Царина 2020, Фискалис 2020)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
cooperation_programmes/customs2020/index_
en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/
tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/
index_en.htm
Health Programme
(Програма „Здравје за развој“)
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
Consumer programme
(Програма на потрошувачите)
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html
Rights, Equality and Citizenship Programme
(Програма за права, еднаквост и државјанство)
http://ec.europa.eu/justice/grants1/
programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
Hercule III
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/
hercule-iii/index_en.htm
GALILEO
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/
galileo/index_en.htm
COPERNICUS
http://www.copernicus.eu/

Министерство за образование и наука
Марина Николовска
Е-пошта: marina.nikolovska@mon.gov.mk
Tел: 02 3140 186, моб: 076 485 077
Виолета Атанасовска
Е-пошта: vatanasovska@mon.gov.mk,
Тел: 02 3140 186, моб: 076 485 058

• КОСМЕ

Министерство за економија
Ардиана Абази Рамадани
Е-пошта: аrdiana@economy.gov.mk
Тел: 02 3093 453, моб: 075 203 859
Софија Кузмановска
Е-пошта: sofija.kuzmanovska@economy.gov.mk
Тел: 02 3093 450, моб: 075 446 829

• Програма за вработување и социјални иновации EaSI

Национална агенција за европски образовни
програми и мобилност
Дарко Димитров
Е-пошта: darko.dimitrov@na.org.mk
Моб: 075 402 929
Министерство за образование и наука
Аспасија Хаџишче
Е-пошта: aspasija.hadzisce@mon.gov.mk
Mоб: 076 485 042

COSME
(Програма за конкурентност на МСП)
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
index_en.htm
Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)
(Програма за вработување и социјални иновации EaSI)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
Erasmus +
(Еразмус +)
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm
Europe for citizens 2014-2020
(Европа за граѓаните 2014-2020)
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Creative Europe
(Culture&Media)
Креативна Европа (Култура и Медиа)
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
Life +
(Живот +)
http://ec.europa.eu/environment/life/

ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА(2014-2020)-ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА МАКЕДОНИЈА
Име на
програмата
Хоризонт 2020

Вредност
79 милијарди евра

Европска програма
за конкурентност
на мали и средни
2,3 милијарди евра
претпријатија –
КОСМЕ
Програма за
вработување
и социјални
иновации

Област

Активности

Корисници
Земји

Субјекти

Истражување

Транснационални проекти, мрежи, колаборативни проекти, заедничко истражување,
меѓународна соработка.

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/ЕЕА,
земји-кандидатки, Швајцарија,
трети земји

МСП, корпорации, истражувачки центри, синдикати,
федерации, јавни институции, агенции, комори, банки,
инвестициски фондови, универзитети, локални и
регионални власти, здруженија, поединци/експерти.

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/
ЕЕА, земји-кандидатки,
Медитеранските земји од
Европа, Африка и Азија

МСП, корпорации, истражувачки центри, мали и
Генерален директорат за претприемништво и индустрија
средни претпријатија, претприемачи, јавни институции,
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
агенции, комори, банки, инвестициски фондови,
универзитети, здруженија, бизнис-организации за
Министерство за економија
поддршка, регионални и национални администрации.
www.economy.gov.mk

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/ЕЕА,
земји-кандидатки

Органи на државна управа, локални и регионални
власти, заводи за вработување, национални
статистички институции, специјализирани тела,
универзитети, истражувачки институти, социјални
партнери, граѓански организации, медиуми, експерти.
Ученици, студенти, наставници, обучувачи, образовен
персонал, возрасни учесници, поединци на пазарот на
трудот, образовни институции/организации, лица или
тела одговорни за системи и политики за образование
на локално, на регионално и на национално ниво,
претпријатија, социјални партнери, синдикати, комори,
индустрија, информативни или советувачки служби,
здруженија, истражувачки центри/тела, граѓански
организации, младински организации и асоцијации,
спортски организации и спортски асоцијации.

Политики за МСП,
претпријатија,
Пристап до финансии/пристап до нови пазари/одобрување на рамковни услови/
индустрија,
унапредување на претприемништво, проекти, финансиска поддршка, конференции/анализи,
истражување, иновации, промоции, студии, работилници, ИТ-алатки.
туризам, трговија

Вработување и
социјални прашања

Студии, анализи, статистички и евалуациски методи, заедничко учење, подигнување на
свеста, размена на информации и позитивни примери, медиумски кампањи и настани и
набљудување и оценување на состојбите, активности за поддршка на главните актери.

Образование, обука,
млади и спорт

Можности за образование, обука, стекнување работно искуство, или за волонтерска работа;
можности за образовните кадри, кадрите што даваат обука и кадрите што работат во
младинскиот сектор да изведуваат настава во странство, или да се обучуваат во странство;
развој на дигитално образование и користење на ИКТ; изучување јазици; признавање
вештини, вклучувајќи ги и оние што се стекнати надвор од формалното образование;
стратешки партнерства меѓу образовните институции и младинските организации со колеги
од други земји, со цел унапредување на квалитетот и иновациите; алијанси на знаење и
алијанси на секторски вештини за надминување на недостигот на вештини и поттикнување
на претприемаштвото по пат на унапредување на курикулумите и квалификациите преку
соработка со деловниот сектор; настава и изучување на европските интеграции; размени,
соработка и градење капацитети во високото образование и во секторот на млади; добро
управување во спортот и иницијативи против местење натпревари, допинг, насилство,
расизам и нетолеранција.

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/ЕЕА,
земји-кандидатки, трети земји
(Програма „Жан Моне”)

Граѓанство и
партиципација

Збратимување и вмрежување на градови, проекти на граѓанското општество, публикации,
неформално образование, изложби, истражувања од областа на европската историја и др.

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/
ЕЕА, земји-кандидатки и
потенцијални кандидатки

Јавни тела, тела и оганизации на локалната
власт, други нивоа на локална или регионална
власт, федерации/асоцијации на локалната власт,
невладини и непрофитни организации, асоцијации на
„преживеаните“, истражувачки, културни и образовни
организации, асоцијации на збратимени градови и др.

Програма
„Креативна Европа 438.8 милиони
евра
– Култура“

Култура

Проекти за соработка меѓу организациите од областа на културните и креативните сектори
меѓу државите, проекти за литературни преводи, европски мрежи и платформи.

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/ЕЕА,
земји-кандидатки, Швајцарија,
соседните земји на ЕУ кои
потпишале Договор за учество
во Креативна Европа

Истражувачки центри, национални, локални и
регионални власти, приватни организации, федерации,
администрации, држави, МСП, универзитети,
здруженија.

Програма
милиони
„Креативна Европа 804,5
евра
-Медиа“

Медиуми

Обука на професионалци, развој на проекти и фирми за продукција, дистрибуција на
кинематографски дела и аудиовизуелни програми, поддршка на кинематографски
фестивали, хоризонтални активности/пилот-проекти.

Земји-членки на ЕУ, ЕФТА/ЕЕА,
земји-кандидатки, Швајцарија

Локални и регионални власти, компании/корпорации,
федерации, синдикати, агенции, комори, МСП,
здруженија.

Царина и оданочување

Систем за комуникација и размена на информации, поставување референтни точки
(benchmarking), семинари и работилници, проекти и управувачки групи, работни посети,
обучувачки активности, набљудувачки активности.

Земји-членки, земјикандидатки, потенцијални
кандидатки, земји од
Инструментот за европска
соседска политика ЕНПИ (ENPI)

Органи на државната управа.

Европска унија, земјикандидатки, Европската
економска област, Швајцарија

Истражувачки центри, локални и регионални власти,
корпорации, агенции, комори, невладини организации,
мали и средни претпријатија, универзитети,
меѓународни организации.

Еразмус +

Програма „Европа
за граѓаните“
2014-2020

Царина 2020
Фискалис 2020

Живот +

919,46 милиони
евра

14,7 милијарди
евра

185,5 милиони
евра

777,6 милиони
евра

3,4 милијарди евра
(2,6 милијарди
Животна средина,
евра за животна
природа, климатски
средина и 8
промени
милиони евра за
климатски акции)

Унапредување, имплементација и интегрирање на животната средина и климатските
цели во други политики. Ефикасност на природни ресурси, губење на биодиверзитетот и
приспособување, ублажување на климатските промени.

Надлежни институции
(Европска унија / Македонија)
Генерален директорат за истражување
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=home&lg=en
Министерство за образование и наука
www.mon.gov.mk

Генерален директорат за вработување,
социјални прашања и инклузија
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
Министерство за труд и социјална политика
www.mtsp.gov.mk
Генерален директорат за образование и култура (DG EAC)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Извршна агенција за образование, аудиовизуелна дејност
и култура (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Национална агенција за европските програми од областа
на образованието и мобилноста
www.na.org.mk
Министерство за образование и наука
www.mon.gov.mk
Извршна агенција за образование, аудиовизуелна дејност
и култура (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Министерство за образование и наука
www.mon.gov.mk
Извршна агенција за образование, аудиовизуелна дејност
и култура (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Министерство за култура
www.kulturа.gov.mk
Генерален директорат за одданочување и царинска унија
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
Царинска управа www.customs.gov.mk
Управа за јавни приходи www.ujp.gov.mk
Генерален директорат за животна средина
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
Министерство за животна средина и просторно
планирање
www.moepp.gov.mk

