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ВОВЕД



Оваа публикација е изработена во рамките на проектот “Паметна 
алатка за управување со бизнис (Smart tool for business management)”, 
кој го спроведува Здружението КОЦКА Институт за Обука од Скопје, во 
партнерство со Здружението Mакедонски развоен центар за граѓански 

организации(МРЦГО) исто така од Скопје, со финансиска поддршка обезбедена преку 
“Грантовата шема за имплементација на проекти за зајакнување на конкуретноста 
во земјата“ во рамките на “Националната програма за подршка за транзиција и 
институционално зајакнување 2014, Инструмент за пред-пристапна помош (ИПА)“ 
поддржана од ЕУ.

Главната цел на проектот е да се помогне во зајакнување на економијата 
на земјата преку развој и имплементација на алатки и модели за соработка со 
малите и средни претпријатија, насочени кон намалување на регулаторните и 
административните бариери преку забрзување на постапките и намалување на 
трошоците. Преку предложените проектни активности, со овој проект директно се 
придонесува во подобрување на соработката помеѓу МСП, граѓанските организации и 
јавните институции,  за доброволно да работат заедно за подобрување на деловната 
клима и да влијае на економската конкурентност на земјата.

За да се постигне оваа цел, партнерите во проектот работат на постигнување на 
следните специфични цели:

Охрабрени 
и зајакнати 
капацитети на 
сопствениците 
на бизниси во 
практикувањето и 
спроведувањето на 
законските услови 
за водење бизнис  
во земјата-корисник.

Зголемен капацитет 
на менаџерите на 
МСП да користат 
нови мрежни алатки 
во процесот на 
управување со 
бизнисот;

Воспостававување 
силен, одржлив и 
продуктивен „Троен 
хеликс модел“ , 
јавни институции и 
граѓански органи 
кои ќе ја подобрат 
меѓусекторската 
соработка и ќе 
придонесат кон 
развивање на силна и 
независна економија 
во земјата.
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За изготвувањето на оваа публикација, претходно беше изготвена Студија 
за институционалната соработка помеѓу трите сектори од страна на проф. д-р Саво 
Ашталкоски, како експерт од економските науки, на што му предходеше истражување 
и анализа на состојбата и заедно со проектниот тим кој го спроведуваше проектот ги 
разгледаа постоечки модели кои научната јавности ги нуди за соработка помеѓу трите 
сектори и разгледаа практични примери на успешни модели за конкретна соработка 
помеѓу трите сектори кои се применуваат во земјите од ЕУ и би можеле да се применат 
или се применуваат во нашата земја.

Публикацијата е поделена во три поглавја каде во првиот дел се дава општ преглед 
на состојбата со институционалната соработка за поддршката на малите и средните 
претпријатија во кој е направено анализа на моменталнта состојба, постоечките 
институции и постоечките програми за поддршка на малите и средните претпријатија. 

Во второто поглавје се разгледани моделите на соработка помеѓу бизнис 
секторот, граѓанскиот сектор и јавните институции. Во ова поглавје се опишани 
моделите на тројна, кватро и квинта хеликс модели кои се предложени како иновативни 
модели на соработка и споеделување на знаењето. 

Во третотo поглавје е разгледан моделот на ЛИДЕР програмата на ЕУ, како 
студија на случај, кој се користи повеќе од 20 години во земјите од ЕУ, како алатка за 
подобрување на условите за живот во руралните подрачја и поттикнување на локалниот 
развој во руралните подрачја преку заедничка работа и соработка на трите сектори. 
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ФОРМИ НА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
СОРАБОТКА СО МСП



Досегашните анализи и искуства потврдуваат дека успешноста и развојот на 
малите и средни претпријатија, кои располагаат со ограничени ресурси е во тесна 
корелација со успешно организираната и разгранета институционална инфраструктура.

Токму силната  институционална соработка, пред сè во форма на поддршка 
од соодветните институции коишто нудат помош од областа на информатиката, 
консултантските услуги, финансиска поддршка, обуки и перманентно усовршување 
итн.,  влијае и го помага развојот на малите и средни претпријатија и економскиот 
развој.

Вообичаено, институционалната соработка во форма на поддршка на малите и 
средни претпријатија, се гледа, но и реализира преку процесот на: 

-  Креирање на политики за поддршка на малите и средни претпријатија;  
- Kреирање на стратегии и програми за поддршка на малите и средни 

претпријатија;  
- Развој на институции за поддршка на малите и средни претпријатија.  

Неоспорен е фактот дека институционалната рамка, сама по себе, е недоволна 
за развој на малите и средни претпријатија, но надополнета со економските политики, 
законските и подзаконските акти, националните стратегии и адекватно окружување 
таа претставува клучен услов за нивното функционирање.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОРАБОТКА 
ВО РАЗВИЕНИТЕ ЗЕМЈИ

Развиените земји имаат широко разгранета институционална инфраструктура за 
поддршка на малите и средни претпријатија. 

Институционалната соработка и пред сè поддршката во делот на малите и средни 
претпријатија во развиените земји се остварува преку следните групи на институции:

Национални институции (министерства, агенциите за поддршка на малите и 
средните претпријатија, стопанските комори, јавните фондови и државните банки за 
поддршка на развојот). Државите преку своите институции се трудат да креираат 
политики кои ќе им помогнат на малите и средните претпријатија да остваруваат што 
подобри резултати. Од голема важност е постоењето на компетентни институции и 
создавање на квалитетна претприемачка инфраструктура како основа за поттикнување 
на развојот на овој сектор. Покрај квалитетната инфраструктура, од голема важност е 
да се стави акцент на формирање на законска регулатива која поволно ќе влијае врз 
развојот на малите и средни претпријатија, како и на програми за помош од страна на 
надлежните институции, со цел да се потикне развојот на овој сектор. Може да се каже 
дека развиените земји многу вложуваат во развојот на малите и средните претпријатија 
и подобрување на нивната положба на пазарот. Тоа најчесто се согледува во: изградба 
на институционалната инфаструктура и обезбедување на различни стимулативни 
мерки за развој на малите и средни претпријатија.

Локални институции (бизнис инкубатори, локални економски центри, агенции за 
локален развој, деловни центри и слично). Малите и средните претпријатија и локалниот 
развој се меѓусебно поврзани, бидејќи колку е појак овој сектор и самиот регион ќе биде 
економски поразвиен. Затоа е важно да постојат локални институции кои ќе работаат 
во насока на потикнување и развој на малите и средните претпријатија. Така на пример, 
бизнис инкубаторите се институции кои ги подржуваат претприемачките процеси, 
помагајќи да се зголеми степенот на преживување на start up и малите претпријатија. 
Основна цел на овој концепт е заедно под еден покрив да се доведет повеќе млади 
претпријатија, со што би се намалиле општите трошоци на претпријатијата. Бизнис 
инкубаторите ја имаат улогата да помагаат при регистрирање на компаниите; да даваат 
поддршка при подготвувањето и развивањето на бизнис плановите; да даваат услуга 
за сместување - користење на опремен заеднички канцелариски простор вклучувајќи 
и интернет и телефонска линија како и користење на останатите просторни капацитети 
за членовите на инкубаторот без финансиски надомест; давање на советодавни услуги; 
маркетинг и сл. Различните локални канцеларии, центри, агенции и сл. имаат за цел, да 
дадат стручна помош и поддршка на секторот на малите и средните претпријатија и на 
претприемачите за унапредување на нивното функционирање, условите за работа и 
дејноста преку:
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- Соработката со институциите кои функционираат на национално ниво, 
како и со други локални институции, асоцијации и организации насочени кон 
развој и унапредување на претприемништвото; 

- Поттикнување на малите и средни претпријатија за воведување на систем 
на квалитет, иновации и менаџирање на вештини и способности со цел да се 
подобри конкурентноста; 

- Презентирање на потенцијалите на регионот на домашните и 
странските инвеститори, како поволно место за инвестиции; 

- Давање на помош и поддршка на малите и средните претпријатија во 
областа или регионот со цел да делуваат на претприемачката култура; 

- Промовирање на производи/услуги на малите и средни претпријатија на 
саеми и специјализирани изложби; малите и средни претпријатија во деловните 
конекци со партнери од други региони во земјата и странство; 

- Информирање за изворите на финансиски сретства, поврзување со 
претставници на финансиските институции, презентација на расположливите фондови и 
програми наменети за секторот на мали и средни бизниси (кредитни линии, грантови, 
различни инструменти за финансирање на малите и средни претпријатија); 

- Организирање и учествување во организацијата на деловни 
настани (конференции, семинари, тркалезни маси, трибини и сл.)

- Организирање на различни видови на едукација реализирана со 
сопствени ресурси или во соработка со партнери и сл. 

Останати институции (иновациските центри, технолошките паркови, кластерите, 
образовни и научни институции, консултантите и сл.) Кластерите се дефинираат како 
збир на производители, даватели на услуги, едукативни и истражувачки организации, 
финансиски институции и други приватни и владини институции лоцирани на еден 
простор и меѓусебно поврзани во различни видови на врски. Процесот на неформално 
или формално групирање на претпријатија и други институции во кластери се 
нарекува кластеринг. Успешното поврзување во кластер резултира со мрежа од 
заемно корисни врски за размена на информации, идеи, поддршка во врска со нови 
технологии, истражувања и развој, стекнување способности, нови пазари, нови 
деловни модели и други сфери од заеднички интерес. Кластерите овозможуваат 
компаниите да бидат попродуктивни и поиновативни отколку кога би работеле 
независно. Во кластерите се развиваат оригинално знаење и способности што тешко 
можат да се копираат. Кластерите обезбедуваат компаниите, регионите и земјите да 
се стекнат со долгорочна конкурентска предност, да ги искористат можностите што ги 
носи глобализација и успешно да се справат со предизвиците на истата.  Во рамките 
на т.н „институции на концентриран технолошки развој“ спаѓаат: технолошките 
паркови, технолошките центри, научно-истражувачки центри, деловно иновациските 
центри, иновациските инкубатори, претприемачки инкубатори, центри за трансфер 
на технологии, деловно-услужни центри и др. Иако постојат значајни специфичности 
и разлики помеѓу наведените институции, заедничко за сите нив е што помагаат во: 
создавањето и/или развојот на мали и средни претпријатија врз база на развој на 
нови - најчесто високи (high-tech) технологии, производи или иновации; Трансферот 
на знаења од високообразовните институции кон претприемнички орентираниот дел 
на регионалниот - националниот бизнис; Развојот на (нови) технологии и производи 
за потребите на претприемачите; Сервисирање на малите и средните претпријатија, 
посебно во првите години на нивниото постоење, т.е во периодот на консолидација 
после основањето. Таквото сервисирање вклучува:
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деловна опрема, развојни и други интелектуални услуги, деловен простор, маркетинг 
и пласман итн; Пронаоѓање на претприемачи и финансиери за членовите на центрите 
и за нивните проекти и сл. Бизнис инкубаторите и иновациските центри, се прилично 
застапени во развиените земји. Ако во светот постојат повеќе од 4000 инкубатори, 
од нив 300 се само во Германија, 192 во Франција и 144 во Велика Британија. Слична е 
состојбата и во останатите развиени земји. Генерално, само во некои развиени земји 
има формирано министерства за мали и средни претпријатија во функција на нивната 
институционална поддршка. Речиси секоја земја има донесено своја национална 
програма за развој на малите и средни претпријатија, а во мал број на земји се формирани 
претприемачки зони кои нудат посебни олеснителни услови за основање и формирање 
малите и средни претпријатија. Имајќи ги во предвид искуствата на развиените земји 
(САД, Јапонија и др.) може да се заклучи дека овие институции се од големо значење 
за поттикнување и развој на малите и средните претпријатија, а со тоа допринесуваат 
за развојот на регионалната и за националната економија. Нивното значење е големо, 
пред сè поради неочекувано големиот број на работни места кои се отворени на овој 
начин дури и во периоди на рецесија, а со тоа и неповолните ефекти на рецесијата 
(затворање на големите компании, а со тоа губење на голем број работни места), во 
голема мера се компензирани со отворање на голем број на мали претпријатија.

Вниманието кое се посветувало на малите и средни претпријатија во малите и 
средни претпријатија постоеле во овие земји од поодамна, сепак погледите кон нив 
од аспект на нивното влијание и значење доаѓа кон крајот на седумсетите години од 
минатиот век. Следејќи ги успешните примери од Јапонија, Јужна Кореја и САД, малите 
и средни претпријатија во европските земјите се повеќе се третираат како неодминлив 
важен дела во развојот на овие економии.

Институционална соработка и поддршка за малите и средни претпријатија во 
земјите од Европската Унија се гледа во делот на управување со нејзината економска 
и пред сè индустриска политика. Овој проблем на ниво на ЕУ не е едноставен и лесен 
поради тоа што помеѓу земјите членки постојат значајни разлики. Така на пример во 
Франција постои традиција на државната интервенција во индустријата и економскиот 
развој.  И Велика Британија има слични искуства со тоа што ситуацијата се менува во 
насока на намалување на учеството на државата во економијата. Од друга страна 
Германија важи за држава во која  либералниот концепт на економија е традиционална 
придобивка и практика. 

Во однос на институциите на ниво на ЕУ, односно политиките кои тие ги креираат 
за поддршка на малите и средни претпријатија може да се каже дека уште во 1973 
година Комисијата на европската заедница основаше Оделение за занаетчиство и 
мали и средни претпријатија. Насоката беше да им се даде помош на малите и средните 
претпријатија, а за таа цел донесен е посебен документ во кој се дефинирани мерките 
за економска политика за подобрување на опкружувањето во кое функционирале 
овие претпријатија во земјите на заедницата. Позитивниот тренд во делот на 
институционалната поддршка продолжи во 1983 година беше прогласена за година на 
малите и средните претпријатија и занаетчиството. 
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Во рамките на Европската комисија во една од дваесет и четирите генерални 
дирекции, формирана е институција задолжена за малите и средните претпријатија. 
Оваа институција има за задача да ги следи движењата и состојбите во секторот на 
малите и средни бизниси, да предлага мерки за донесување на закони и прописи на 
ниво на Европската унија и да ги штити интересите на малите и средни претпријатија.
Во рамките на релевантните институции, најчесто тоа се коморите, формирани се 
информативни центри кој се достапни до сите мали и средни претпријатија. Во рамките 
на овие информативни центри можат да се добијат информации за состојбите на 
локалниот, регионалниот и националниот пазар. 

За време на Лисабонскиот самит на Европската унија во јуни 2003 година е усвоена 
Европската повелба која претставува одраз на сознанието дека конкурентноста на 
економиите во најголема мера зависи од развојот на малите и средни претпријатија. Со 
цел да се  создаде  најдобриот можен  амбиент за  малите  бизниси и  претприемништвото, 
Европската повелба предвидува активности за стимулирање на претприемништвото, 
преку преоценување на постојните мерки и нивно прилагодување кон потребите на 
бизнисот, како и преку осигурување дека креаторите на политиката им посветуваат 
соодветно внимание на потребите на малите бизниси. За тоа потписниците на оваа 
повелба се обврзале дека:

- Ќе го зајакнат духот на иноваторството и претприемништвото, што ќе им 
овозможи на европските бизниси да се соочат со идните предизвици; 

- Ќе постигнат регулаторна, фискална и административна рамка соодветна на 
претприемачките активности и ќе го подобрат статусот на претприемачите; 

- Ќе обезбедат пристап на пазарите, на основа на најмали можни 
административни пречки, имајќи ги предвид доминантнтие цели на политиката; 

- Ќе го олеснат пристапот кон најдобрите истражувања и технологии; 
- Ќе го подобрат пристапот до финансиски средства, низ целиот животен 

циклус на едно претпријатие; 
- Постојано ќе ги подобруваат нивните перформанси, со цел ЕУ да понуди 

најдобро окружување за малите претпријатија во светот; 
- Ќе го слушаат гласот на малите бизниси; 
- Ќе промовираат најдобра можна поддршка за малите бизниси. 

Од оваа Повелба произлегуваат 10 полиња (цели) на делување, со чие систематско 
реализирање би се дал полн допринес на квалитетниот развој на малите претпријатија 
во ЕУ : 

- Обуки и образование за претприемништво; 
- Поевтино и побрзо основање и почнување со работа; 
- Подобро законодавство и регулативи; 
- Располагање со вештини; 
- Подобрување на он-лине пристапот; 
- Подобро искористување на можностите на единствениот пазар; 
- Оданочување и финансиски прашања; 
- Засилување на технолошкиот капацитет на малите претпријатија; 
- Успешни модели за електронски бизнис и врвна поддршка за малите бизниси; 

Развивање на посилно и поефикасно застапување на интересите на малите 
претпријатија на национално ниво и на ниво на ЕУ.  Во оваа повелба малите и средните 
претпријатија се подигнати на ниво на носечки столб на европската економија, клучен 
фактор за нејзината конкурентност, плодна почва за деловни идеи и решавање на 
проблемот на невработеност. 
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Структурата на институциите, вообичаено, е составена од владини и невладини 
организации што се лоцирани на државно, регионално и локално ниво. Нивните задачи 
и функции се насочени кон хармонизирање со стратегиите и програмите за развој на 
малите и средни претпријатија. Видови институции коишто, најчесто, се среќаваат во 
развиените земји за поддршка на малите и средни претпријатија се:  

- Национална агенција за развој на малите и средни претпријатија и 
претприемаштво,  

- Регионални агенции за развој на малите и средни претпријатија и 
претприемаштво,  

- Бизнис инкубатори,  
- ЕУ инфо-центри,  
- Истражувачко-развојни институции, 
- Стопански комори,  
- Образовни институции,  
- Претприемачки здруженија,  
- Граѓански/невладини организации, 
- Консултантски мрежи и сл.

ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДДРШКА НА 
МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
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Националните агенции за развој на малите и средни претпријатија и 
претприемаштвото се основаат како државни институции за имплементирање на 
конкретните политики на владата во секторот на малите и средни претпријатија. 
Овие агенции честопати ја иницираат потребата од формирање други институции 
за нефинаниска и финансиска поддршка на малите и средни претпријатија. Улогата 
на националните агенции за развојот на малите и средни претпријатија се состои во 
следново: 

- имплементација на владините политики во секторот на малите и средни 
претпријатија;  

- давање конкретни предлози на владата, поврзани со развојот на секторот на 
малите и средни претпријатија;  

- анализа на ситуацијата во секторот на малите и средни претпријатија и 
релевантното окружување;  

- координација на националните партнери и програми за поддршка на малото 
стопанство и програми за поддршка на малото стопанство финансирани од донатори;   

- изработка на годишен преглед за состојбата во секторот на малите и средни 
претпријатија;  

- обезбедување локални услуги за деловно советување на малите и средни 
претпријатија;  

- зголемување на конкурентноста на малите и средни претпријатија секторот и 
сл. 
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Регионалните агенции за развој на малите и средни претпријатија и 
претприемаштвото се формираат за имплементирање на програмите на малите и 
средни претпријатија малите и средни претпријатија малите и средни претпријатија 
Владата во конкретни региони. Овие агенции имаат регионален карактер и нудат широк 
спектар на нефинансиски услуги во следниве области: 

- едукација; 
- консалтинг; 
- информирање; 
- промоција. 

Во земјите во транзиција, ЕУ преку своите институции инсистира на регионално 
партнерство меѓу трите сектора (владиниот, невладиниот и комерцијалниот) токму 
преку формирање на овие регионални центри.

Бизнис инкубаторите ги поддржуваат малите и средни претпријатија во нивниот 
натален период малите и средни претпријатија поминуваат низ повеќе фази во текот на 
нивниот развој, но почетната фаза односно фазата на инкубација е најчувствителната 
фаза, зашто ризикот од неуспех е најголем, тие се соочуваат со низа предизивици, 
(недостаток на информации или искуства за освојување на пазарот), почетниот капитал 
со којшто располагаат е недоволен, па во голем дел е позајмен капитал, потребна 
им е соодветна квалификувана работна сила и сл. Токму затоа во оваа фаза им е 
неопходна поддршка, за да можат што побезболно да ја надминат и да се осамостојат. 
Значи, основната цел на бизнис инкубаторите е да се максимизира формирањето 
и преживувањето на малите и средни претпријатија коишто имаат потенцијали за 
раст. Бизнис инкубаторите нудат поволни услови, финансиски средства, деловен 
простор, како и консултативни, советодавни и други услуги за нивно успешно деловно 
работење. Тие можат да бидат од најразличен вид и тоа: општи технолошки паркови, 
што подразбираат технолошка поддршка на малостопанствениците; научни паркови 
со научна компонента и сл.; Вообичаено бизнис инкубаторите се финансирани од 
буџетски средства, приватни големи компании, локалната заедница или меѓународни 
организации.   

Поддршката од бизнис инкубаторите може да се систематизира на следниов 
начин:  поевтин деловен простор; користење заедничка опрема; користење интернет 
конекција и база на податоци; менаџерска, правна и економска консултантска помош; 
административни и секретарски услуги; технолошка поддршка; финансиска поддршка 
и сл.  

Со оглед на тоа што бизнис инкубаторите имаат голема улога во поддршката на 
малите и средни претпријатија, нивниот број во светот континуирано расте, но нивните 
перформанси и одржливоста сè уште се доведуваат под знак прашање.

Успехот и функционирањето на бизнис инкубаторите зависи од: политиката 
којашто го стимулира претприемаштво, политиката којашто обезбедува деловна 
инфраструктура; партнерството со приватниот сектор за менторинг и маркетинг, 
вклученоста на заедницата во промоцијата на претприемаштвото и културните 
промени.  
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ЕУ инфо-центри - според самото име главно се медијатори меѓу ЕУ и субјектите 
во определен регион. Тие, најчесто, нудат информации, совети и практична поддршка 
преку свои програми на малите и средни претпријатија за да се поврзат со ЕУ и другите 
пазари односно да можат да ги пронајдат и надминат проблемите и да дејствуваат во 
европските земји. 

ЕУ ја иницира потребата од развивање мрежи на ЕУ инфо центри со цел да 
го поттикне економскиот развој и пазарната конкурентност на малите и средни 
претпријатија. Овие инфо центри се доминантни во земјите членки на ЕУ, но Европската 
унија ја налага потребата од формирање на институции од понизок ранг во останатите 
земји коишто би вршеле слична функција како инфо центрите во ЕУ, односно формирање 
евро инфо кореспондентски центри и евро инфо регионални центри во земјите - 
кандидати и оние земји што сеуште го немаат стекнато овој статус.  

Истражувачко-развојните институции опфаќаат широк спектар на институции 
(научни паркови, иновациски центри, технолошки центри, истражувачко развојни 
центри и сл.) што извршуваат истражувачко-развојни активности со цел развој на 
малите и средни претпријатија. Овие институции, исто така, вршат развој и трансфер 
на технологијата и треба да ги поттикнуваат иновациските активности во насока на 
зголемување на конкурентноста на деловните субјекти. 

Образовните институции исто така, имаат голема улога за развојот на малите и 
средни претпријатија. Основните функции што ги извршуваат овие институции се:  

- промовирање на претприемаштвото;  
- поддршка и развивање на претпримечката култура;   
- развивање нови технологии;  
- тие претставуваат ресурсен центар за секторот малите и средни претпријатија,  
во смисла на креирање нови идеи и знаења;  
- обезбедуваат стручни лица од различни области. 

Стопанските комори се формираат за застапување на интересите на 
стопанството и се карактеристика на сите опшествено-економски и политички системи. 
Како и многу други институции и асоцијации, разликите и нијансите на коморското 
организирање се резултат на производните односи на определено општествено 
уредување. Но, тие секогаш биле и се значаен економски фактор, така што според 
многу аналитичари и според редоследот на вредноста, тие се вбројуваат веднаш по 
најрепрезентативните политички институции парламентот и владата. 

Претприемачките здруженија постојат од многу одамна, т.е. уште во средниот 
век. Имено, поединечните занаетчии оттогаш ја согледале потребата од меѓусебно 
здружување заради остварување на своите интереси. Всушност, основните функции на 
претприемчките здруженија се: заштита на определени права во рамките на дејноста 
што ја извршуваат; заедничка борба за слободен пазар и конкуренција; поевтина и 
поквалитетна набавка; унапредување на општествената положба на членовите и сл. 
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Причините за здружување на претприемачите се променувале со текот на 
времето, па така современите претприемачки здруженија вообичаено функционираат 
и ги имаат следниве задачи: 

- формирање на соодветна законска рамка за функционирање на малите и средни 
претпријатија; 

- обезбедување на поволни консултантски услуги; 
- организирање на тренинг и други едукативни програми од различи дејности; 
- размена на поволни информации во земјата и странство; 
- давање административни и сметководствени услуги на членовите и сл.  

Развојот на консултантски мрежи подразбира активно учество на постојните 
и новите национални консултанти во програми за подобрување на нивните вештини 
за подобрување на квалитетот и способноста на локалните консултанти, поголема 
доверба и побарувачка за користење на нивните услуги од страна на малите и средни 
претпријатија секторот и сл.

Граѓански/невладини организци. Доста голем број на граѓански организации 
развиваат и имплементираат програми за поддршка на малите и средни претпријатија 
преку различни проектни активности, во главно нудејки советодавни услуги за малите 
и средни претпријатија, изработка на анализи, изработка на стратегии, бизнис планови, 
документи за вклучување на јавноста, па дури конкретна финансиска и техничка помош 
за малите и средни претпријатија за креирање на нови работни места. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
СОРАБОТКА ВО ЗЕМЈАТА

Следејќи ги позитивните искуства од развиените земји и во нашата земја 
напоредно со зголемувањето на бројот на малите и средните претпријатија се 
зголемуваше активноста на постоечките, но се формираа и нови институции за нивна 
поддршка на овие претпријатија кои станаа носечки дел на националните политики.

Министерството за економија има примарна одговорност за развојот на малите 
и средни претпријатија. Меѓутоа, постојат низа останати министерства и органи што 
се вклучени во креирањето на политиките и застапувањето во рамките на секторот 
на малите и средни претпријатија. Тука се вклучени Министерството за финансии, 
Министерството за економија, Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за образование и наука, Министерство за куптура, Министерство за 
животна средина и просторно планирање, Канцеларијата на Претседателот на Владата, 
министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската 
клима за домашните претпријатија и кабинетот на заменик претседателот на Владата 
задолжен за економски прашања. Покрај тоа, економско-социјалниот совет на нашата 
земја, основан во 1996 година, го промовира и поттикнува трипартитниот социјален 
дијалог на национално и локално ниво и работи на унапредувањето на бипартитниот 
социјален дијалог на ниво на претпријатија и на зајакнувањето на капацитетите на 
социјалните партнери преку нивното вклучување во сите активности, што претставува 
една од најважните преземени обврски на Владата. Советот има советодавна и 
консултативна улога во текот на креирањето и спроведувањето на економските 
и социјалните стратегии и политики и на тој начин влијае врз постигнувањето на 
економска и социјална стабилност во земјата. ЕСС има 12 членови: по четири члена од 
Владата, организациите на работодавачите и синдикатите. 

Во рамки на Министерството за економија постои Секторот за претприемништво 
и конкурентност на малите и средните претпријатија. Негови надлежности се:  

- Да ја известува владата за сите прашања поврзани со малите и средни 
претпријатија; 

- Создавање на поволна средина за малите и средни претпријатија; 
- Разгледување на постоечката регулативна рамка за малите и средни 

претпријатија и изготвување на нова нацрт легистатива или надополнување на 
постоечката со цел да се подобри; 

- Координирање со странски институции за прашања поврзани со развојот на 
малите и средни претпријатија; 

- Поддршка за набљудување и програми за техничка поддршка во секторот за 
малите и средни претпријатија; 

- Воспоставување и обновување на Национална стратегија и програма за 
малите и средни претпријатија; 

- Поврзување со други институции вклучени во подобрувањето на средината 
на малите и средни претпријатија. 

20



Сегашната институционална инфраструктура за поддршка на малите и средни 
претпријатија во земјата беше воспоставена и зајакната во минатата деценија.

Во изминатиот период основани се повеке институции меѓу кои е Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото (АППРМ) . Основните одговорности на АППРМ се:   

- Создавање и развој на институционалната инфраструктура за поддршка и 
развој на претприемништвото и конкурентноста во секторот на малите и средни 
претпријатија;  

- Спроведување и координирање на државната и меѓународната поддршка за 
малите и средни претпријатија;

- Унапредување на претприемништвото преку финансиски и нефинансиски 
видови мерки за поддршка; 

- Спроведување на програмите за мерки и активности за поддршка на 
претприемништвото и создавање конкурентност во малото стопанство.

Таа е државна институција основана со цел да ги спроведува Владините политики 
за малите и средни претпријатија и други проекти/програми донесени од страна 
на Владата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста. 
Агенцијата, имајќи ја улогата на посредник помеѓу креаторите на политики и малите 
и средните претпријатија, одржува блиска партнерска соработка и постојана 
комуникација со сите институции кои се занимаваат со промоција на претприемништвото 
и поддршката малите и средни претпријатија:  

- Фондации за поддршка на малите и средни претпријатија и претприемништво 
(регионални центри за поддршка на малите и средни претпријатија - ЕСА агенции) 

- ЛЕР Одделенија/сектори при Општините 
- Кластери 
- Претприемачки инкубатори 
- Приватни консултанти 
- Други субјекти (универзитети, министерства, НВО, стопански комори и други 

здруженија на мали и средни претпријатија, банки и сл.)

Агенцијата ги реализира проектите преку регионалните центри – Фондации за 
развој на малите и средни претпријатија (Велес, Скопје, Куманово, Битола, Струмица), 
Агенциите за претпријатија (Тетово, Гостивар и Охрид), Регионалната агенција за 
развој на претпријатија - ПРЕДА во Прилеп, Ромскиот деловен центар во Скопје, 
седум деловни инкубатори во: Охрид, Делчево, Македонска Каменица, Штип, Прилеп, 
Струмица и Велес; три агенции за технолошки развој на Машинскиот и Земјоделскиот 
факултет во Скопје, како и на Техничкиот факултет во Битола; Универзитетски центар 
за нови бизниси при Машинскиот факултет во Скопје итн.
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Опсерваторијата за малите и средни претпријатија, која работи во состав 
на Агенцијата за поддршка на претприемништвото и има задача да изготвува 
периодични и годишни извештаи односно да служи како мониторинг механизам. 
Со тоа Владата располага со релевантни и компаративни показатели и анализи за 
состојбата на секторот. Северна Македонија е единствената земја во регионот која 
во својата институционална инфраструктура за поддршка за малото стопанство има 
Опсерваторија за малите и средни претпријатија.

Националниот комитет за иновации и претприемништво, основан во 2011 година, 
е составен од членови од клучните министерства, академската заедница и бизнис 
секторот. Тој се фокусира на комерцијализацијата на иновациите и на зголемувањето 
на нивото на иновациските активности во деловната заедница и општеството како 
целина.

Фонд за иновации и технолошки развој, формиран за поттикнување и поддршка 
на иновациската дејност во малите и средни претпријатија за остварување забрзан 
технолошки развој, базиран на трансфер на знаење, на истражување за развој и на 
иновации што придонесуваат за создавање нови работни места и за економски раст 
и развој, истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината за развој на конкурентските 
способности на компаниите. 

Фондот за иновации и технолошки развој поттикнува и поддржува иновациската 
дејност во микро, малите и средните претпријатија за остварување забрзан 
технолошки развој, базиран на трансфер на знаење, на истражување за развој и на 
иновации што придонесуваат за создавање нови работни места и за економски раст 
и развој, истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината за развој на конкурентските 
способности на компаниите.  

Националната мрежа на едукатори за претприемништво, основана во 2011 
година од страна на Националниот центар за развој на иновации и претприемачко 
учење, вклучува професори и асистенти од универзитетите и наставници кои го 
предаваат предметот „Бизнис и претприемништво“ и други економски предмети 
во средните училишта во земјата. Главната цел на мрежата е да овозможи алатки 
за вмрежување меѓу едукаторите за споделување на најдобрите практики во врска 
со претприемачкото учење, овозможувајќи развој на наставниците и постојано 
подобрување на наставната програма на сите образовни нивоа.

Во поново време се појавуваат и „нетрадиционални инструменти  на  финансирање 
на МПС како што се „бизнис ангелите“. „Бизнис-ангелите“ претставуваат богати 
поединци кои инвестираат сопствени пари, заедно со време и експертиза, директно во 
компании кои не котираат на берза и со кои не се во семејни односи, а со надеж дека ќе 
остварат финансиска добивка.

22



„Бизнис ангелите“ како форма на финансирање на малите бизниси се доста 
застапени во развиените земји, посебно во САД и Велика Британија, а во поново време 
и во земјите на ЕУ. Причините за нивната популарност најчесто се следниве:

- „бизнис ангелите“ инвестираат сè позначајни суми во новите бизниси; 
- „бизнис ангелите“ го затвораат т.н. прв и втор капитален јаз (equity gap) со кои 

се соочуваат малите бизниси во текот на нивниот раст. Тоа значи дека бизнис-
ангелите вложуваат во малите бизниси во најкритичните моменти, најпрвин кога 
претприемачот ќе ги исцрпи 3-F парите, а сè уште не е способен да привлече 
официјални ризични фондови или банкарски заеми (прв equity јаз), а потоа на преодот 
од раната во доцната фаза (од третата во четвртата фаза), кога настапуваат како 
групи бизнис-ангели заедно со официјалниот ризичен капитал (втор equity јаз).

Мрежа на бизнис ангели, I2BAN – Од Иновација до Мрежа на Бизнис Ангели, 
првата официјална Мрежа на Бизнис Ангели во земјава е формирана  во март 2011 
година, како активност на Центарот за Иновации на Р. Северна Македонија (www.i2b.
org.mk), како здружение формирано од страна Проектот на УСАИД за Конкурентност 
(www.mcp.org.mk).

Првата официјална Мрежа на бизнис ангели во Северна Македонија цели кон:

- Здружување на најреномираните деловни луѓе во Северна Македонија и 
поврзување со најдобрите можности за инвестирање во млади компании 

- Градење на култура за вложување во бизниси, преку креирање на повеќе 
извори на финасирање на млади компании. 

Визија на I2BAN е да биде водечка мрежа за бизнис ангели, клуб на инвеститори 
и платформа за инвестирање во бизниси кои се во зачетна фаза, за иновативни старт-
ап бизниси.  Мисија на I2BAN е да биде лидерска платформа за инвестирање во млади 
компании во Северна Македонија. 

Останатите клучни организации:   

- Стопанска комора на Северна Македонија
- Сојуз на стопански комори на Северна Македонија
- Стопанска комора на северозападна Северна Македонија
- Работнички организации
- Бизнис конфедерација на Северна Македонија
- Организација на работодавачите на Северна Македонија
- Занаетчиска комора
- Здруженија и асоцијации на трговски друштва: Деловни асоцијации: најмалку 

20 локални и билатерални деловни асоцијации што опфаќаат бројни сектори на 
економската активност, вклучувајќи четири со национален опфат (Стопанска комора 
на Северна Македонија, Сојуз на стопански комори на Северна Македонија, 
Стопанска комора на северозападна Северна Македонија, Занаетчиска комора).  

- Консултанти: тука се вклучени околу 250  независни консултанти што 
обезбедуваат услуги за деловен консалтинг, како физички лица или правни субјекти и 
определени меѓународни консултанти.
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На локално ниво постојат повеќе важни институционални аранжмани. Тие 
вклучуваат:

- Регионални бизнис центри: тековно функционираат десет регионални центри, 
вклучувајќи пет РЕСС лоцирани во Скопје, Струмица, Велес, Куманово, Битола, три АПП 
во Охрид, Тетово и Гостивар, Агенција за развој на претпријатијата во прилепскиот 
регион и еден Деловен информативен центар на Ромите во Скопје;

- Тековно работат три деловни инкубатори: Инкубатор СПАРК во Битола (основан 
со холандска поддршка и во следните години финансиран од УСАИД), инкубаторот на 
Претприемачкиот сервис за млади во Скопје (финансиран преку норвешка билатерална 
помош) и инкубаторот е поддржан од Светска банка во Струмица, додека пак, два 
дополнителни старт-ап центри работат во Тетово и Скопје, финансирани од СИНТЕФ и 
австриската развојна агенција, соодветно;

- Европската мрежа на претпријатија обезбедува поддршка за да им помогне на 
малите и средни претпријатија да ги искористат на најдобриот можен начин деловните 
можности во Европската  Унија и обезбедува информации и помош за деловните 
прашања во врска со ЕУ (на пр. ЕУ пазари, деловна соработка, барање партнери, 
финансирање и тендери на ЕУ, законодавството на ЕУ, стандардите на ЕУ, итн.);

- Воспоставени се осум плански центри за поддршка на регионалниот развој во 
осумте статистички плански региони;

- Бизнис старт-ап центар и Национален центар за развој на иновации и 
претприемачко учење во рамките на Машински факултет на Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј во Скопје;

- Локални акциони групи за рурален развој кои се водат во регистарот при 
министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство итн.
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МОДЕЛИ НА 
СОРАБОТКА 
ПОМЕЃУ ТРИТЕ 
СЕКТОРИ



ТРОЕН-ХЕЛИКС МОДЕЛ НА ИНОВАТИВНОСТ

Моделот на “тројна спирала” т.н. трoен-хеликс (Triple Helix) за иновации, 
теоретски е развиена од страна на Проф. Хенри Ецковиц (Henry Etzkowitz, САД) и 
проф. Лоет Лидесдорф (Loet Leydesdorff, Холандија) уште во далечната 1990 преку 
издавање на публикацијата “Троен-хеликс, универзитети-индустрија-владини односи: 
лабораторија за знаење базирана на економски развој“. Троен-хеликс моделот има за 
цел да ги обедини и да воспостави врски помеѓу научните институции, индустријата и 
владините инстититуции, заради за зајакнување на економскиот и социјалниот развој 
, при што од ваквата нивна меѓусебна соработка, треба да се надмине досегашниот 
концепт на соработка само помеѓу владините институции   и бизнис заедницата, туку 
да се воспостави подолгорочна и одржлива соработка преку вклучување на научните 
институции. Плодот на ваквата соработка и релации помеѓу универзитетите, бизнис 
заедницата и владините институции е да произлезат нови посреднички субјекти на 
пример бизнис инкубатори или формирање на научни паркови и сл. 

Модел од три компоненти 

Троен-хеликс моделот за иновации се базира на следниве елементи во зависност 
од улогата на секоја од вклучените страни: универзитетите би биле вклучени во 
истражувања и нови технолошки решенија,  индустријата и бизнис заедницата во 
производство и продажба на добра, додека владините институции за воспоставување 
на регулативата . Од ваквата соработка секоја од страните треба да биде спремна 
да прифати карактеристики на другите вклучени институции од што би произлегле 
нови т.н хибридни субјекти кои би биле поефикасни, притоа искористувајки ги веќе 
вопспоставените билатерни односи изградени претходно. 
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Релација универзитети - индустрија

Иако базичната улога на универзитетите е да пружат едукација на индивидуалци 
и некои основни инстражувања, согласно троен-хеликс моделот се предвидува таквата 
соработка да биде унапредена околу главно два елементи. Во линеарниот модел на 
иновации универзитетите би требало да овозможат истражувања врз основа на кои 
индустријата би можела да произведе нови комерцијални продукти. Од друга страна 
индустријата своите практични искуства може да ги пренесе директно во процесот на 
едукација на универзитите, а исто така универзитетскиот кадар да биде вклучен во 
менаџирањето на процесите во индустријата. Размената на кадар помеѓу индустријата 
и универзитетите игра важна улога во размената на знаење и за ова постојат различни 
примери кога научни работници од универзитетите се вклучени во развивањето на 
нови модели и продукти во било која област од индустријата. Од друга страна доста 
искусни менаџери од индустриски компании се вклучени во предавањата и едукацијата 
на самите универзитети . Користа од ваквата меѓусебна соработка повеќекратна и за 
двете вклучени страни. 

Релација: Универзитети – Владини институции

Разгледувајќи го спектрумот на  релации помеѓу владините институции и научните 
институции е во насока на обезбедување и регулирање на високото образование. Од 
една страна, кога високото образование е достапно за поголемиот дел јавноста, како на 
пример во западноевропските земји, владините институции имаат поголемо влијание 
врз универзитетите и истражувањата кои што ги прават се во голем дел зависни од 
финансиите од државните институции. Од друга страна во САД, универзитетите имаат 
поголема независност од владините институции, иако сепак добиваaт финансиска 
поддршка од владините институции .  Во земјите од Источна Европа, каде до 90-те 
години универзитетите беа комплетно во државна сопственост, истражувањата и 
едукацијата беа целосно зависни од владините институции и одлуки.  Новите трендови 
наложуваат на владините институции потесна соработка со универзитетите и научната 
јавност заради усогласување на националните политки за развој. 

Релација: владини институции – индустрија

Врската помеѓу владините институции и индустријата зависи од владините 
политики кон пазарот. Во либералните економии улогата на владините институции е 
лимитирана на превенции од грешки и злоупотреби на пазарот. Од друга страна во 
земји каде владите се инволвирани во економијата, владините институции имаат 
улога и на регулирање на индустријата и пазарот. Во троен-хеликс моделот една од 
главните релации помеѓу владините институции и индустријата е да се осигура и да 
се регулира интелектуалната сопственост. Тука веќе постојат и примери за јавно-
приватни партнерства помеѓу владините институции и индустријата кои се присутни 
во земјите од Западна Европа и САД.
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Зајакнување на релациите

Согласно троен-хеликс моделот, Etzkowitz и Leydesdorff размислувале како да се 
зајакне таквата соработка и заклучиле дека од тоа многу зависи фактот која од страните 
ќе биде движечка сила на процесот.  Имајќи ги во предвид погоре споменатите релации 
троен-хеликс моделот предлага три типа на аплицирање на овој модел на соработка и 
тоа : 

- Статички (static) режим, во кој главната улога ја има државата и таа ги насочува 
релациите помеѓу трите сектори и воглавно имплементацијата доаѓа одгоре-надолу. 
Ваквиот модел создава појаки и поинтегрирани врски на соработка. 

- Режим на слободни врски (laissez-faire), каде индустријата и пазарот се 
движечки сили, релациите се послаби и секоја од вклучените страни настојуваат да 
бидат независни. 

- Балансиран режим, каде што универзитетите и другите научни институции 
стануваат сè повеќе и повеќе релевантни и промовираат заеднички иницијатива за 
соработка со индустријата и владините институции.

Еволуција и хибридизација

Троен-хеликс моделот на иновации  исто така ги надминува границите на 
традиционално воспоставените улоги на универзитетите, индутријата и владините 
институции. Согласно моделот ова го означува вториот чекор во рамката на троен-
хеликс моделот за иновации. На пример, универзитетите сè  повеќе земаат улога во 
комерцијални активности преку патентирање и лиценцирање на нови техолошки 
решенија, надминувајќи сè, над основната дејност-едукација. Следен чекор да 
се воспостават  непосредни врски помеѓу трите сектори и да се формираат нови 
т.н. хибридни или заеднички субјекти, но притоа секоја од страните да си ги задржи 
своите примарни дејности и полиња на експертиза: универзитетите да си останат 
главен извор на знаење и едукација, индустријата е главна дејност е производството 
и комерцијализацијата, а владините институции имаат улога на регулаторни тела и 
уредување на политиките за развој.  Такви модели на заеднички нови хибридни субјекти 
се бизнис инкубаторите или научнo-технолошки паркови, кои се формираа во САД, 
Западна Европа, Кина, Јапонија итн. во кои главни инвеститори за отпочнување на нови 
стартапи (start up) се сите три субјекти од троен-хеликс моделот. Исто така со троен 
хеликс моделот е предвидено да се формираат итн. “претприемачки универзитети“, со 
кои преку потенцирањето на знаењето да се створат цврсти врски помеѓу индустријата 
и владините институции. 
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КВАТРО-ХЕЛИКС МОДЕЛ 
(QUADRUPLE HELIX MODEL)

Како надоградба на троен-хеликс моделот, се додава четврта компонента во 
рамките на интеракции меѓу универзитетот, индустријата и владата: граѓанското 
општество и медиумите т.н. квадро-хеликс (четирикратна спирала) модел.

Овој термин првпат бил предложен во 2009 година од страна на Елиас Карајанис 
и Дејвид Ф.Џ. Кембел во Модул 3 и кватро-хеликс: кон иновативен еко-систем на 
21 век“ .  Целта на овој модул кој се воведува е да се премостат празнините помеѓу 
иновациите и граѓанското општество. Всушност, оваа рамка тврди дека според троен-
хеликс моделот, новите технологии не секогаш ги задоволуваат барањата и потребите 
на општеството, со што го ограничуваат нивното потенцијално влијание. Оваа рамка 
ја нагласува општествената одговорност на чинителите од троен-хеликс моделот. 
Преку четвртиот модел на хеликс се настојува да се вклучат и граѓанското општество 
и корисниците на иновациите, притоа потенцирајки дека политиките и стратегиите за 
едукација и иновации мора да ја инкорпорираат јавноста во постигнување на целите и 
задачите.

Четвртиот модел на хеликс, исто така, го инкорпорира концептот на “медиумска 
демократија“, каде што медиумската реалност се преклопува со политичката и 
општествената реалност, перцепцијата за владините политики јавноста ја добива преку 
медиумите.  Според кватро-хеликс моделот, “јавната реалност“ постојано се создава и 
комуницира преку медиумите. Кога политичкиот систем (владите) развиваат политика 
за иновации за развој на економијата, таа мора соодветно да ја информира јавноста 
за својата политика за иновации преку медиумите односно, “да бара легитимација и 
оправдување” т.е. јавна поддршка за нови стратегии или политики. 

Ова е пристап кој Европската Унија има намера да го земе за развој на конкурентно 
општество базирано на знаење . Следствено, квадро-хеликс се применува на проектите 
и политиките финансиски поддржани од Европската Унија, вклучувајќи го и проектот 
EU-MACS (European Mаrket for Climate Services), како продолжение на проектот “Euro-
pean Research and Innovation Roadmap for Climate Services, и политиката на Европската 
комисија за отворени иновации 2.0 (OI2) за дигитализација на единствен пазар кој 
поддржува отворени иновации . 
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КВИНТА-ХЕЛИКС МОДЕЛ 
(QUINTUPLE HELIX MODEL)

Квинта-хеликс (петто спирален) модел е развиен од Elias G. Carayannis и David 
F.J. Campbell. Се базира на троен-хеликс и кватро-хеликс моделот и додава уште една 
спирала, а тоа е животната средина. Квинта-хеликс моделот ја разгледува животната 
средина на општеството и економија како двигатели на продукцијата на знаење и 
иновации, притоа утврдувајки можности за подобрување на знаењата за општеството 
и подобрување на знаењата за економијата. Квинта-хеликс моделот може да се опише 
како модел за проширување на знаењето, преку пет потсистеми кои се надополнуваат 
еден со друг, а со цел да за направи циркулација на знаењето. Квинта-хеликс моделот 
ја визуелизира колективната интеракција и размена на ова знаење во смисла на 
следните пет потсистеми (т.е. спирали): (1) образовен систем, (2) економски систем, 
(3) медиуми и граѓанското општество, (4) политичкиот систем, и (5) природна средина 
(животна средина) . Секој од петте спирали имаат свои предности на располагање, со 
општествена и научна важност.

Образовниот систем се дефинира во однос на академските институции, 
универзитетите, системите за високо образование и училиштата. Во оваа 
нишка, неопходниот “човечки капитал” (на пример, студенти, наставници, 
научници / истражувачи, академски претприемачи, итн.) на една држава 
се формира со дифузија и истражување на знаењето.

1

2
Економскиот систем се состои од индустрија / индустрии, фирми, услуги 
и банки. Оваа нишка се концентрира и го фокусира економскиот капитал 
(на пример, претприемништво, машини, производи, технологија, пари, 
итн.) на една држава.

3
Социјален систем базиран на медиуми и граѓански организациии, во 
основа интегрира и комбинира две форми во еден општествен капитал. 
Оваа нишка носи капитал на јавноста базирана на културни односи 
(на пример, традиции, вредности, итн.) и преку медиуми (на пример, 
телевизија, интернет, весници и сл.) ја одржува информираноста на 
јавноста  (на пример, вести, комуникација, социјални мрежи).

4
Политичкиот систем ја формулира волјата, односно, каде  се движи 
државата, со што се дефинира, организира и администрираат општите 
услови на државата. Затоа, оваа спирала има политички и законски 
капитал (на пример, идеи, закони, планови, политичари, итн.).

5
Потсистемот за природно опкружување (животната средина) е 
одлучувачки за одржливиот развој и им обезбедува на луѓето природен 
капитал (на пример, ресурси, биодиверзитет, итн.), односно тоа е 
средината во кои се одвиваат сите погоре потсистеми.
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Циркулација на знаење

Ресурсот на знаењето е најважен капитал во квинта-хеликс моделот, а 
циркулацијата на знаењето постојано го стимулира новото знаење. Следствено, сите 
спирални во квинта-хеликсот влијаат едни на други со знаење со цел да се промовира 
одржливост преку нови, напредни и пионерски иновации. Циркулацијата на знаењето 
може лесно да се разбере преку примерот за тоа како вбризгувањето едукација во 
одржливиот развој циркулираат во економијата во пет чекори :

Чекор 1: Кога се инвестира во системот за образование за промовирање на
одржливиот развој, тоа создава нови импулси и предлози за создавање на знаење во 
образовниот систем. Затоа, поголем излез на иновации може да се добие од науката 
и истражувањето. Истовремено, наставата и обуката ја подобруваат ефикасноста. 
Продуктот што произлегува од човечкиот капитал за одржлив развој добиен од 
образованието, претставува влез во хеликсот на економскиот систем.

Чекор 2: Преку внесувањето на нови знаења преку човечки капитал во
економскиот систем хеликс, вредноста на знаењето во економијата, последователно се 
зголемува. Преку зајакнувањето на знаењето, понатамошно производство се олеснува 
и развива можности за одржлива зелена економија, создадена преку нови знаења. Ова 
создавање на знаење се реализира во економскиот систем преку создавање на нови 
видови на работни места, нови еколошки производи и нови услуги, заедно со нови и 
одлучувачки импулси за економски раст. Во овој потсистем, се бараат нови вредности, 
како што е корпоративната општествена одговорност, овозможуваат и поддржуваат 
нов излез на „know-how“ и иновации од страна на економскиот систем во хеликс на 
животната средина
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Чекор 3: Оваа нова одржливост како излез на економскиот систем е нов 
придонес на ново знаење во хеликсот на природна средина. Ова ново знаење 
“комуницира” со природата и резултира со помалку експлоатација, уништување, 
контаминација и загадување. Природното опкружување може да се регенерира и 
да го зајакне својот природен капитал, а човештвото исто така може да научи од 
природата преку создавање нови знаења. Целта на овој хеликс е да се живее во 
рамнотежа со природата, да развива регенеративни технологии и да ги користи 
одржливо ограничените ресурси. Тука, дисциплините од природни науки доаѓаат 
во игра, формирајќи нови зелени знаења. Ова стекнато знаење  тогаш е производ 
на потсистемот за природно опкружување во хеликсот јавност.

Чекор 4: Стекнатото знаење кое е добиено од сферата на животната средина 
резултира со внесување на нови сознанија за природата и позелен животен 
стил на јавноста. Овде, јавноста добива информативен капитал, кој се добива од 
медиумските информации за нова подигната еколошка свест. Овој капитал треба 
да обезбеди поттик за тоа како зелениот животен стил може да се спроведе 
на едноставен, прифатлив и свесен начин, односно создавање на знаење. Ова 
создавање на знаења го промовира општествениот капитал на јавноста, на што 
зависи општеството за одржлив развој. Овој излез на знаењето потоа служи како 
нов придонес, за желбите, потребите, проблемите или задоволството на граѓаните, 
за политичкиот систем хеликс.

Чекор 5: Внесувањето на знаењето во политичкиот систем е знаење од 
јавноста, базирано на медиумите и култура, заедно со колективното знаење од 
трите други потсистеми на општеството. Важни дискусии за ова ново знаење во 
политичките системи се неопходни импулси за создавање на нови знаење. Целта 
на ова знаење е креирање на политичкиот и законскиот капитал, правејки го 
квинта-хеликс моделот поефективен и поодржлив. Следствено, постои излез од 
предлози, одржливи инвестиции и цели, кои се враќаат враќање како знаење во 
образовниот систем.
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ЛИДЕР пристапот е модел за локален развој кој се употребува повеќе од 20
години за вклучување на локалните актери во развивање и спроведување на стратегии 
за управување со ресурсите во руралните средини . Претставува иновативен пристап 
во рамките на политиките за рурален развој на ЕУ, во кој се стимулира полно-правно 
и заедничко учество на сите чинители во процесите на донесување на одлуки и 
спроведување на активности поврзани со руралниот развој. 

ЛИДЕР е алатка за поттикнување на субјектите кои живеат во руралните средини 
да истражат нови начини преку заедничка работа и соработка за подобрување на 
нивните основни животни услови. На тој начин ЛИДЕР придонесува за подобрување на 
квалитетот на животот во руралните средини, како за земјоделските семејства, така и 
за поширокото рурално население.

Зборот LEADER преставува кратенка од француски “Liaison entre actions de 
développement de l’économie rurale“, што во превод значи “Релации помеѓу активности 
и економски развој на руралните средини“. Тоа е иницијатива на Европската Унија 
за поддршка на проекти за рурален развој иницирани на локално ниво со цел да 
ревитализираат руралните области и да се створат нови работни места, односно, 
претставува модел за поттикнување и остварување на локалниот развој во рурални 
средини преку соработка на трите сектори јавниот сектор, бизнис секторот и 
граѓанскиот сектор . Потребата од ЛИДЕР пристапот воглавно е базирана од следниве 
причини кои оптши и генерални за сите земји членки на ЕУ: 

- Индустријализацијата која ги испразни руралните средини;
- Неодржливите политики со кои се форсираа само урбаните центри;
- Лошите животни услови во руралните средини;
- Нерамномерната распределба на финансиските ресурси;
- Невклучување на засегнатите чинители во креирањето на локални политики;

Додека главните цели на ЛИДЕР пристапот се: 

- Зголемување на конкурентноста на земјоделскиот сектор преку 
реструктуирање и надградба до стандардите на ЕУ;

- Подобрување на условите во животната средина и руралните средини преку 
правилно управување со земјиштето;

- Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини преку 
промовирање на економските активности.

 Иницијативата ЛИДЕР е започната во 1989  година како инструмент за 
промовирање на интересите на Европската Заедница, како што е интернационалната 
соработка. Од самиот почеток претставувувала алатка за воведување и тестирање на 
нови методи и концепти, односно внесување на иновација во традиционалните пристапи 
и поврзување на институциите. ЛИДЕР официјално започнува со спроведување во 
1991 година со цел да ги подобри развојните потенцијали на руралните средини преку 
привлекување на локалните иницијативи и знаења, како и ширење на овие знаења во 
други рурални средини.
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Досега се остварени пет генерации на ЛИДЕР:

                                   

Го означи почетокот на нов пристап кој беше очигледно територијален: заснован 
на област, интегриран и партиципативен. Креативноста е клучен елемент уште од 
самиот почеток.

Продолжи со истиот пристап, но акцентот беше ставен врз иновативниот карактер 
на ЛИДЕР проектите и методите.

Се фокусираше врз квалитетот на локалните стратегии. ЛИДЕР + веќе беше 
применлив во сите области на руралниот развој на Европската Заедница.

ЛИДЕР пристапот станува дел од заедничката политика за земјоделство и 
рурален развој како Оска 4 во политиката за рурален развој. Од 2007 веќе е вклучен во 
националните програми на за рурален развој во земјите членки на ЕУ.

Тековна програма на ЕУ која има за цел да се зајкнат капацитетите на локалните 
чинители за развивање на локален развој воден од локалните заедници. 

LEADER I

LEADER II

LEADER +

LEADER Оска

LEADER/CLLD

1991 - 1993

1994 - 1999

2000 - 2006

2007 - 2013

2014 - 2020
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Со тек на времe, LEADER/ЛИДЕР пристапот еволуираше и во квалитет и во 
квантитет, пред сè,  во смисол на големината на територијата во која се применува, потоа 
на бројот на локални чинители, коишто се директно вклучени во овој пристап, бројот 
на изработени стратегии за развој и нивниот квалитет, движењето на финансиската 
поддршка и слично.

 Пристапот  LEADER/ЛИДЕР денес зазема се позначајна улога во рамките на 
Заедничката земјоделска политика ( ЗЗП ) на Европската унија . Политиката за Рурален 
развој има една приоритетна цел, а тоа е промовирање на развој, поточно  оддржлив 
развој во средините со рурален карактер во Европа, со акцент на решавање на 
проблеми од економската, социјалната и областа на екологијата.

LEADER/ЛИДЕР претставува интегриран пристап „оддолу-нагоре“ кој треба да ги 
обедини локалните заинтересирани страни, кои преку обединување на различни идеи 
и проекти, со употреба на локални ресурси овозможуваат создавање на додадена 
вредност на локално ниво со можности за развој на капацитетите и отварање на 
нови работни места во руралните средини. Најмалку 5%  од фондовите на ЕУ за секоја 
програма треба да се резервират за LEADER/ЛИДЕР за постарите земји членки односно, 
во просек 2,5%, за новите земји членки и земјите аспиранти со оглед на нивното 
ограничено искуство .
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ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ЛИДЕР ПРИСТАПОТ

ЛИДЕР пристапот претставува уникатна можност за заедничко остварување 
на руралниот развој преку локална поддршка. Постојат седум клучни принципи кои го 
карактеризираат пристапот:

1. Tериторија на која се спроведува ЛИДЕР пристапот

2. Стратегии за локален развој засновани на области врз основа на пристапот
оддолу-нагоре;

3. Формирање на локални акциони групи (ЛАГ) преку партнерство помеѓу
јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор;

4. Иновативност во пристапот;

5. Интегрирани и мултисекторски акции;

6. Вмрежување

7. Соработка

Сите овие принципи претставуваат една целина (сет на алатки) и секоја 
карактеристика е комплементарна и има позитивно взаемно дејство со другите 
карактеристики низ целиот процес на спроведување, со трајни ефекти  врз   
динамичноста на руралните средини и нивниот капацитет да ги решат сопствените 
проблеми. Ова е типичен пример на квинта-хеликс модел за на локално ниво кои ги 
обединува сите системи.
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ТЕРИТОРИЈА

Територијално базираниот пристап се концентрира на една мала, хомогена, 
социјално кохезивна територија која ја карактеризираат заеднички локални традиции, 
локален идентитет, локални вредности, чувство на припадност и заеднички потреби 
и очекувања. Со земање таква територија како основа за споредување (референтна 
вредност) се олеснува спознавањето на локалните предности и слабости, закани и 
можности, внатрешниот потенцијал и идентификувањето на главните тесни грла за 
одржлив развој . Овој пристап има најголеми можности да функционира подобро од 
останатите пристапи затоа што овозможува мерките да бидат прецизно дефинирани за 
да одговорат на реалните потреби како и локалната конкурентна предност. Избраната 
територија (простор) мора да има изградена кохерентност и формирана критична 
маса од аспект на човечките, финансиските и економски ресурси за да поддржи 
остварлива локална развојна стратегија. Територијата (просторот), не секогаш мора 
да кореспондира со постоечките административни/општински граници.
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СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РУРАЛНАТА СРЕДИНА

Вториот принцип на ЛИДЕР пристапот е изработка на заедничка стратегија 
за локален развој на територијата односно руралната средина на која ќе се 
спроведува ЛИДЕР пристпапот. Стратегијата треба да биде изготвена врз основа на 
пристапот „оддолу нагоре“, што подразбира  дека локалните носители учествуваат 
во донесувањето на одлуки поврзани со стратегијата и во изборот на приоритетите 
и проекти кои треба да се реализираат на нивната територија. Искуството покажа 
дека овој пристап не треба да се смета за алтернатива или пак за нешто спротивно на 
пристапот „одгоре надолу“ на националните и/или регионалните јавна администрација, 
туку напротив нивното комбинирање и содејство да се гледа како начин за остварување 
на најдобри вкупни резултати. Руралните политики што го следат овој пристап треба да 
бидат дизајнирани и имплементирани на начин најдобро прилагоден кон средините кои 
ги опслужуваат. Еден од начините на кои тоа може да се обезбедени е да се поканат 
локалните носители да го превземаат водството и активно да учествуваат. Ова важи 
подеднакво за земјите членки на ЕУ како и за земјите кои имаат аспирации за членство 
во ЕУ, кои имаат структурни проблеми во земјоделскиот сектор но и многу можности за 
подобрување на квалитетот на руралното живеење.

Инволвирањето на локалните носители го вклучува населението во поголеми, 
економски и социјални интересни групи како и претставниците на јавни и приватни 
институции. Градењето на капацитетите е една од суштинските компоненти на 
пристапот „оддолу - нагоре“ и вклучува:

- подигнување на свесноста, обука, вклучување и мобилизација на локалното 
население при идентификацијата на предностите и слабостите на територијата 
(анализа);

- вклучување на различни интересни групи во подготовката на стратегијата и 
донесување јасни критериуми за селектирање на соодветни активности (проекти) со 
кои ќе се остварува стратегијата
.

Вклученоста не смее да се ограничи само на почетната фаза туку треба да се 
практикува за целото времетраење на процесот на имплементација, кој придонесува 
за остварувањето на стратегијата, за реализација на одбраните проекти како и 
учењето од остварените задачи. Исто така има и важни прашања кои се однесуваат 
на транспарентноста, на кои мора да им се посвети внимание при постапките на 
мобилизација и консултација со цел да се дојде до консензус преку дијалог и преговори 
меѓу страните кои учествуваат.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ГРУПИ (ЛАГ)

Воспоставувањето на локални партнерства познати како локални акциски групи 
(ЛАГ) е еден од првите и најважни чекори на ЛИДЕР пристапот . Согласно Член 62, 
точка 1 од Регулативата на Советот (ЕС) бр. 1698/2005, во земјите членки „...Локалната 
акциона група мора да покаже способност да дефинира и да имплементира развојна 
стратегија за соодветната територија...“. Ваквата група треба исто така „... или да одбере 
главен носител на административните и финансиски задачи способен да управува со 
јавните средства и да обезбеди добро функционирање на партнерството, или да се 
формира во правно утврдена заедничка структура чие формирање ќе гарантира добро 
функционирање на партнерството испособност да се управуваат јавните средства...“. 
Последователно, овие членови се однесуваат и на земјите кандидати. Се смета дека 
локалните акциони групи (ЛАГ) ќе можат да бидат ефективни во стимулирањето на 
одржлив развој поради тоа што тие: 

- ги собираат и ги комбинираат расположивите човечки и финансиски ресурси од 
јавниот сектор, од приватниот сектор, од граѓанскиот сектор и доброволни ангажмани;

- здружуваат локални носители на активности околу колективни проекти и мулти-
секторски активности со цел да постигнат синергија, заедничка сопственост и критична 
маса која е неопходна за подобрување на економската конкурентност на соодветната 
територија;

- го зајакнуваат дијалогот и соработката меѓу различни рурални носители, кои 
често имаат многу малку искуство во соработка, со редуцирање на потенцијалниот 
конфликт и со олеснување на преговори и договарања на решенија преку консултации 
и разговори;

- преку интеракција меѓу различни партнери, ги олеснуваат процесите на 
прилагодување и промена во земјоделскиот сектор (на пр. високо-квалитетни 
производи, ланци продавници за храна) интегрирање на еколошките прашања, 
диверзификација на руралната економија и подигнување на квалитетот на живеењето.

Локалната акциона група (ЛАГ)  може да се основа специјално само за да добие 
ЛЕАДЕР поддршка, но може да се заснова и на претходно постоечки партнерства. Со 
тоа што располага со тим на практичари и со моќ за донесување одлуки. 

Искуствата покажуваат дека врз основа на овие заеднички карактеристики 
може да се развијат повеќе типови на локални акциони групи (ЛАГ), како резултат 
на различните форми на регионална и национално – политичко и институционално 
организирање, со различни степени на автономија која се однесува на одобрувањето 
на проекти и финансиското управување.

Локалните акциони групи (ЛАГ) решаваат за правецот и за насоката на 
стратегијата за рурален развој, донесуваат одлуки за финансирање на различни 
проекти врз основа на Локалната развојна стратегија. Реалните плаќања ги реализира 
државна платежната агенција која располага со јавни средства согласно постапките 
за акредитација. Локалната акциона група (ЛАГ) треба да ги оцени, првично да ги 
селектира и да ги одобри проектите врз основа на утврдени конкретни критериуми за 
селекција на проекти како и врз основа на конзистентност, потоа да подготви писмо 
препорака во кое се изјаснува за тоа дека проектот е конзистентен (доследен со) 
стратегијата за локален развој изготвена од локалните акциони групи (ЛАГ). Потоа, 
првично селектираниот проект, го испраќа до надлежната државна институција/
агенцијата.
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Од локалните акциски групи (ЛАГ) се очекува да:

- ги соберат релевантните интересни групи од територијата за заеднички 
проекти;

- имаат автономија во донесувањето на одлуки и капацитетите да ги ре-
евалуираат расположивите локални ресурси;

- да ги поврзат различните мерки;
- имаат способност да ги искористат можностите што се нудат со конкретната 

локална комбинација од ресурси;
- отворени се кон иновативни идеи;
- способни се да поврзат и интегрираат различни секторски пристапи;
- способни се да ја мониторираат имплементацијата на проектот.

Локалната акциона група (ЛАГ) треба да ги здружи јавните и приватните партнери, 
да биде добро избалансирана група која ќе ги претставува постоечките локални групи 
на интерес кои доаѓаат од различните социо-економски сектори на територијата. На 
ниво на донесување одлуки приватните партнери и здруженија мора да учествуваат 
со најмалку 50% од локалното партнерство. Локалната акциона група (ЛАГ), всушност, 
претставува модел на хибридна организација од типот на кватро-хеликс и квинта-хеликс 
моделите за иновативност, односно посебно правно лице, основано од претставници 
на локални јавни институции, бизнис секторот и претставници на граѓанскиот сектор. 
Меѓу најактивните носители на рурални активности во локалните иницијативи се:

- Локални граѓани, луѓе кои живеат на територијата со посебен осврт на 
вклучување на родовата еднаквост и младите, преку локални граѓански организации/
здружени кои имаат седиште на територијата;

- Професионални организации и синдикати (кои ги застапуваат земјоделците, 
професионалците кои не се во секторот земјоделство и микро-претпријатијата);

- Трговски друштва со седиште на територијата;
- Локални институции (општини, факултети, училишта, обезбедувачи на комунални 

услуги и услуги од културата, од спортот итн.);
- Локални медидуми; 
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ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП

ЛЕАДЕР пристапот може да игра значајна улога во стимулирањето нови и 
иновативни приоди кон развојот на руралните подрачја. Таква иновација се охрабрува 
со тоа што на локалните акциони групи (ЛАГ) им се дозволува широка рамка на делување 
и флексибилност во донесувањето одлуки за активностите кои сакаат да ги поддржат .
Поимот иновација треба да се разбере во широк обем. Тоа може да значи воведување 
на нов производ, нов процес, нова организација или нов пазар. Оваа широка дефиниција 
на поимот иновација важи како за руралните така и за урбаните средини. Меѓутоа, 
руралните средини, поради малата густина на население и со тоа релативно слабо 
ниво на човечки и материјални ресурси, имаат и послаби врски со истражувачките и 
развојни центри и може да се соочат со тешкотии да продуцираат радикални иновации, 
иако можноста за тоа останува. Иновација во руралните региони може едноставно да 
значи трансфер и прилагодување на иновации развиени на друго место, модернизација 
на традиционалните форми на знаења, или изнаоѓање нови решенија за упорни 
рурални проблеми кои не биле разрешени со други мерки и интервенции на одржлив и 
задоволителен начин. 

Ова може да обезбеди нови одговори на одредени специфични проблеми 
во руралните средини. Исто така, напредокот на информатички и комуникациски 
технологии и нивно усвојување во руралните области може да стане важен канал за 
поширок пристап до иновациите од страна на руралното население.

Воведувањето на ЛИДЕР пристапот со неговите седум принципи, може сам по себе 
да претставува иновација во креирањето на политика, која пак од своја страна може да 
генерира иновативни активности на оригиналниот метод прифатен за реализирање на 
политиката. На пример, погоре опишаниот приод „оддолу-нагоре“ може да стимулира 
појава на нови проектни идеи кои понатаму би биле поддржани од локалните акциони 
групи (ЛАГ), затоа што локалните акциони групи (ЛАГ) не се ограничени со фиксиран 
список на мерки.
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ИНТЕГРАТИВЕН И  МУЛТИСЕКТОРСКИ ПРИСТАП

ЛИДЕР пристапот не е секторска програма за развој. Стратегијата за локален 
развој мора да има мулти-секторски пристап, интегрирајќи неколку сектори на 
активности. Активностите и проектите содржани во стратегиите за локален развој 
треба да бидат меѓусебно поврзани и координирани и да претставуваат кохерентна 
целина.

Интеграцијата може да се однесува на активности кои се спроведуваат во еден 
сектор, на сите програмски активности или на одредени групи на активности, или, 
најважно, на врските меѓу различните економски, општествени, културни, еколошки 
носители на активности и сектори кои се вклучени. Во оваа смисла интегративниот и 
мултисекторски пристап треба да биде насочен кон: 

- Надминување на “границите“ и поврзување помеѓу секторите (приватниот, 
јавниот и граѓанскиот )

- Конкретни приоритети во рамки на локалната стратегија за развој подобрена 
конкурентност.

- Додавање вредност на локалните вредности, проидукти и услуги;
- Исполнување на целите на одржливиот развој (со мулти-секторски  активности)

ВМРЕЖУВАЊЕ

Со зголемувањето на бројот на, се зголемува територијата на која се   
имплементира LEADER/ЛИДЕР и се зголемува бројот на проекти поддржан на ваков 
начин, со што се појавува потреба од нивно поврзување. 

Вмрежувањето опфаќа размена на резултати, искуства и технолошко знаење 
и умеење помеѓу групите од LEADER/ЛИДЕР, руралните области, администрации и 
организации вклучени во руралниот развој во регионот и на национално ниво. 

Вмрежувањето е начин да се пренесат позитивните искуства или да се 
распространи иновацијата и да се прави надградба врз наученото од локалниот 
рурален развој. Вмрежувањето прави врски меѓу луѓето, проектите и руралните 
области и на тој начин може да помогне во надминување на изолацијата со која се 
соочуваат некои рурални региони и помогна во стимулирање на проекти на соработка 
со воспоставување меѓусебни контакти меѓу ЛИДЕР групите.
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СОРАБОТКА

Соработката значи квалитативна разлика во односите помеѓу локалните акциони 
групи (ЛАГ) од различни средини. При соработката, локалните акциони групи (ЛАГ) 
работат на заеднички проект со друга LEADER/ЛИДЕР група, или со група која има 
сличен пристап во друг регион.

 Соработката може да им помогне на LEADER/ЛИДЕР групите да ги поттикнат 
нивните локални активности со идеи кои веќе биле применети на друго место од друга 
група, може да им помогне да решат одредени проблеми на веќе проверен наќин 
преку системот за размена на најдобри практики, или да додаде нова вредност кон 
посоечките локални ресурси (пр. заеднички маркетинг).

 Во досегашната пракса во рамки на ЕУ се разликуваат два различни вида на 
соработка во рамки на LEADER/ЛИДЕР иницијативата:

- Меѓутериторијална соработка – значи дека соработката е меѓу различните 
рурални области во рамки на една земја членка и 

- Транснационалната соработка - тоа значи  соработка меѓу LEADER/ЛИДЕР групи 
од најмалку две земји-членки, или со групи во трети земји, по сличен пристап.
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СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛИДЕР ПРИСТАПОТ

За спроведување на ЛИДЕР пристапот треба да се превземат следниве чекори:

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ЧИНИТЕЛИ

Ова е основниот чекор при спроведување на ЛИДЕР пристапот на локално ниво. 
Ако сакаме овој иновативен пристап да функционира добро, мора да осигураме дека 
локалните носители имаат или ќе се здобијат со неопходниот капацитет од аспект 
на проектни идеи, човечки ресурси кои ќе се посветат на активностите и финансиски 
вештини за раководење со тие активности. Користењето на мрежите и другите кому 
никациски алатки е од голема помош во создавањето на такви капацитети, бидејќи 
освен што обезбедуваат информации за ЛЕАДЕР, го подигнува и нивото на интерес 
кај локалните чинители во донесување на стратегиите за рурален развој и поврзаните 
проекти, на тој начин генерирајќи ја неопходната критична маса.

Градењето на капацитетите не е индивидуална, туку колективна активност и 
при тоа разните носители на руралните активности стануваат свесни за пристапот и 
начинот на негово спроведување, овозможувајќи им да ги споделат своите знаења, да 
учествуваат и да имаат полза од тоа.

ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ НОСИТЕЛИ

Вториот чекор најчесто е организирање состаноци или семинари на локално 
ниво на кои клучните заинтересирани чинители ќе имаат можност да се сретнат, 
да започнат процес на креирање на нови идеи и да им се овозможи на локалните 
носители да разговараат за своите потреби на сериозен начин. Постојат многу начини 
на состанување на локалните чинители: семинари и работилници, јавни состаноци на 
населението, преку медиумите и средствата за комуникации, саемите и изложбите, 
тие се најчестите начини за локалните носители да се сретнат и да разговараат за 
прашања од заеднички интерес, како и да станат свесни за различните мислења и 
проекти во подрачјето.

ТЕРИТОРИЈАЛНА АНАЛИЗА

Деталната анализа на локалното рурално подрачје е суштествена. Оваа анализа 
обично се концентрира на идентификација на „капиталот на таа територија“-ресурси 
во подрачјето (луѓе, активности, пејсаж, локално наследство), но не во форма на 
едноставен попис на нештата, туку фокусирање врз единствените особености што 
можат да се развијат. Анализирањето на овие особености и клучните точки што ќе бидат 
идентификувани при оваа анализа на територијата треба да водат кон осознавање 
можни стратегии за локален рурален развој, специфични за територијата за која се 
прават. Самата изработка на анализа на територијата исто така ги приморува локалните 
чинители да мислат среднорочно и долгорочно за своето подрачје/регион. Многу е 
важно различните визии за иднината и за најдобрата стратегија за тоа подрачје да 
бидат јавно дискутирани и да се дојде до релевантно високо ниво на консензус по 
клучните прашања.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ АКТИВНОСТИ / ИНИЦИЈАТИВИ

Пресуден чекор во ЛЕАДЕР процесот, поврзан со територијалната анализа е 
локалните чинители да направат преглед на постоечките мерки за рурален развој 
кои се спроведуваат или планираат за тоа подрачје. Утврдувањето на постоечките 
иницијативи е фундаментално при одлучувањето дали понатаму ќе се надоградуваат 
или ќе се заменат. На тој начин, истотака се намалува и ризикот од дуплирање на 
иницијативите и активностите.

СОЗДАВАЊЕ ПАРТНЕРСТВО

За време на анализата, пристапот „оддолу нагоре“ бара потреба од зголемување 
на свесноста (преку дополнителни информации) и активно вклучување со цел да 
се анализираат предностите и слабостите на руралното подрачје, како и да се 
идентификуваат потребите и очекувањата (користејќи ги методите на партиципативна 
анализа). Во оваа фаза целната група е целото население, како и активните групи што 
го предводат процесот. За време на фазата на планирање на стратешките избори за 
локалното подрачје (односно идентификацијата на приоритетните теми/проекти за 
кои што ќе се бара финансиска поддршка) пристапот „оддолу нагоре“ значи активно 
учество на различните интересни групи. Приближувањето на локалните чинители 
и самата територијална анализа ја олеснува идентификацијата на тие што треба да 
бидат вклучени во јавно-приватно партнерство што ќе го раководат спроведувањето. 
Понатаму, ова ќе доведе до формирање на локалните акциони групи (ЛАГ), кои 
претставуваат партнерство кое ефективно го спроведува пристапот за локален развој 
кој  бил договорен во локалната заедница.

ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

Пристапот на локалниот развој е формализиран во документ наречен Стратегија 
за локален развој. Овој документ вклучува формулирање на целите, дефинирање на 
стратешките приоритети и рангирање на активностите што треба да се превземат. Оваа 
стратегија за локален развој ќе биде основа за апликациите за поддршка кои локалните 
акциони групи (ЛАГ) ќе ги поднесат за поддршка во рамките на ЛЕАДЕР пристапот.
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СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛИДЕР 
ПРИСТАПОТ ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во Република Северна Македонија LEADER/ЛИДЕР пристапот како метод за 
иницирање и мобилизирање на руралното население за спроведување на активности 
во локалните рурални заедници е прилично нова тема. Иако темата е присутна уште 
од 2005 година кога Република Северна Македонија го потпиша Пактот за Асоцијација 
и Стабилизација со Македонија, првични  активности беа направени дури во 2008 
година кога се изготви Списокот на рурални подрачја (Сл.Весник на РСМ бр. 154/2008),  
додека законската форма се постави во 2010 година со усвојување на новиот Закон 
за земјоделство и рурален развој (Сл. Весник на РСМ бр.49/2010) неговите измени и 
дополнувања (Сл.Весник на РСМ 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013), со кој се уреди 
политиката за рурален развој во Република Северна Македонија, каде со член 87, 88 
и 89 од законот се постави законската рамка за поттикнување на локалниот развој 
на руралните средини преку формирање локални акциони групи (ЛАГ) за развој на 
руралните средини. Потоа во текот на 2011-2013 година се изготвија подзаконски акти 
кои ја регулираат оваа проблематика:

- Правилник за поблиските услови за запишување во евиденцијата на локални 
акциони групи, постапка за упис, потребна документација и начинот на водење на 
евиденција (Сл.Весник бр.40/2013)

- Правилник за содржината и методологијата за подготовка на стратегиите за 
локален развој на руралните средини и начинот на нивно одобрување (Сл.весник на 
РСМ бр.40/2013)

Согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој и Правилникот за 
поблиските услови за запишување во евиденцијата на локални акциони групи, постапка 
за упис, потребна документација и начинот на водење на евиденција (кој е усогласен со 
член 62 од ЕУ регулативата бр.1698/2005 на Советот на Европа) е регулирана формата 
на локалните акциони групи (ЛАГ).  

Локална акциона група (ЛАГ) за развој на руралните подрачја  се основа како 
трговско друштво, задруга или здружение на граѓани или фондација основана за една 
територијална целина на една или повеќе рурални средини каде живеат не помалку од 
5.000 жители и не повеќе од 100.000 жители. Локална акциона група (ЛАГ) за развој на 
руралните подрачја се основа по пат на:

- Здружување на две или повеќе рурални заедници кои катастарски граничат 
меѓусебе,

- Здружување на две или повеќе општини кои се дефинирани како рурални 
средини и катастарски граничат меѓусебе и

- Јавно-приватно партнерство меѓу општините, физички и правни лица или 
здруженија на граѓани со седиште на подрачјето на општините.

- Еден субјект не може да биде член на повеќе од една локална акциони група 
(ЛАГ), освен во случај на субјекти кои имаат, согласно со закон со кој се основани, 
регистрирани подружници со седиште на територијата за која е формирана локалната 
акциона група (ЛАГ).

- Здруженија на граѓани за заштита на животната средина, земјоделските 
производители, младите и жените во руралните средини мора да се застапени со 
најмалку 50% во локалната акциона група (ЛАГ) за развој на руралните средини.

- Да биде впишан во единствениот регистар на локални акциони групи (ЛАГ) кој 
го води Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство.
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За да биде запишан во единствениот регистар  на локалните акциони групи (ЛАГ), 
треба да се исполнат следниве услови:

- Да има соодветна правна форма (здружение, фондација, трговско друштво и 
задруга)

- Да има соодветен однос помеѓу членовите (најмалку 50%, граѓански сектор, 
најмногу 30% бизнис сектор, и најмногу 20% јавен сектор);

- Да има соодветна опфатност на територијата
- Да има изготвено Стратегија на локалните акциони групи (ЛАГ) за локален 

развој на рурална средина, согласно Правилникот за содржината и методологијата за 
изготвување на стратегии за локален развој на руралните средини;

- Да има отворени и транспаретни постапки за донесување на одлуки (формирани 
управувачки тела: Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор, овластен застапник 
итн.)

- Да има јасни правила и постапки за избор на своите членови и нивните права и 
обврски;

- Да има јасни правила за почитување на ставовите на сите засегнати страни во 
подготовката на проекти и донесување на одлуки;

- Да има тековни консултации со сите членови на локалните акциони групи (ЛАГ);
- Да има јасни правила и постапки за избор на најсоодветни лица за извршување 

на конкретни задачи;
- Да има ефикасен систем за размена на информации и одлуки за сите 

заинтересирани страни за понатамошни чекори што ќе се превземат;
- Да има редовно известување за работењето и функционирањето на локалните 

акциони групи (ЛАГ);
- Да има редовно прегледување на извештаи за користење на финансиски 

средства, финансиски предвидувања и преглед на договори;
- Да има поттикнување на вработените и членовите на локалните акциони групи 

(ЛАГ) за едукација и обука во потребните области;
- Да има идентификување на ризици во областите кои би можеле да го загрозат 

фунционирањето на локалните акциони групи (ЛАГ), како што се финансиски средства 
вработување итн;

- Да има обучен управител (овластено лице), кој може да го организира 
работењето на локалните акциони групи (ЛАГ), да го координира спроведувањето 
на Стратегијата на локалните акциони групи (ЛАГ) за локален развој на руралните 
средина, да собира идеи за проекти предложени од страна на заинтересираните страни 
од територијата опфатена од локалните акциони групи (ЛАГ), да подготвува проекти 
и да управува со нивното спроведување и финансирање, да подготвува промотивен 
материјал за Стратегијата на локалните акциони групи (ЛАГ) за локален развој на 
руралната средина и да го охрабрува локално население да учестува во нејзиното 
дефинирање и спроведување, да подготвува барања за исплата на трошоци и проверка 
на прифатливост на трошоците, да води комуникација и соработка со Министерството 
за земјоделство, шумарсто и водостопанство и со други институции и други задачи 
доверени од страна на локалните акциони групи (ЛАГ).

Воведувањето на LEADER/ЛИДЕР пристапот во земјава е уште во почетна фаза, 
иако во последните 5-6 години по различни основи се формираа и регистрираа повеќе 
локалните акциони групи (ЛАГ), пред сè благодарение на меѓународни донатори и 
организации (УСАИД, УНДП, Мрежата за рурален развој итн.),  сепак во последните две 
години се прават огромни напори за воведување и успешно започнување на ЛИДЕР 
пристапот во земјата. 
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Во почетокот на 2018 година се направи првиот Јавен повик за запишување во 
регистарот на евиденција на локалните акциони групи (ЛАГ), објавен од страна на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. После објавениот 
повик на територијата на Република Северна Македонија во единствениот регистар 
на локалните акциони групи (ЛАГ) вкупно 14 формирани локални акциони групи (ЛАГ) 
поднеле барање за упис во регистарот. Согласно евиденцијата на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во запишани се вкупно 13 локални 
акциони групи (ЛАГ) на кои им се издадени Решенија за запис на единствениот регистар 
за евиденција на локалните акциони групи (ЛАГ), едно барање е одбиено поради што 
не го исполнува   критериумот, односно е локална акциони група (ЛАГ) е формиран на 
територија на само една општина и е во спротивно со член 89 од Законот за земјоделство 
и рурален развој. Согласно регистарот на ЕУ, во земјите членки на ЕУ вкупно има 
регистрирано над 2600 локални акциони групи. Согласно, официјалната евиденција 
на локалните акциони групи (ЛАГ), при Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство (МЗШВ) , до сега запишани се следниве 13  локални акциони групи 
(ЛАГ):

1. ЛАГ “АБЕР 2015“ (на територијата на општина Куманово, Старо Нагоричане и
Липково)

2. ЛАГ “АГРОЛИДЕР” (на територија на општините Долнени, Кривогаштани и
Крушево)

3. ЛАГ “БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН“ (на територија на општина Босилово, Василево,
Ново Село и руралните подрачја од општина Струмица)

4. ЛАГ “БОЈМИЈА“ (на територија на општините Богданци, Валандово, Гевгелија и
Дојран)

5. ЛАГ “БРЕГАЛНИЦА“ (на територија на општините Виница, Зрновци, Кочани,
Мак.Каменица, Пробиштип и Чешиново-Облешево)

6. ЛАГ “ВАРДАР ЛИДЕР“ (на територија на општинте Градско, Чашка и руралните
подрачја од општина Велес)

7. ЛАГ “МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ“ (на територија на општините Берово, Делчево и
Пехчево)

8. ЛАГ “ОСОГОВСКИ ЛИСЕЦ“ (на територија на општините Кратово, Крива
Паланка и Ранковце) 

9. ЛАГ “ПЕЛАГОНИЈА“ (на територија на општините Демир Хисар, Могила, Новаци
и руралните подрачја од општина Битола)

10. ЛАГ “ПЛАЧКОВИЦА“ (на територија на општините Карбинци, Конче, Радовиш
и руралните подрачја од општина Штип)
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11. ЛАГ “ПОЛОГ ЦЕНТАР“ (на територија на општините Врапшичте и Гостивар)

12. ЛАГ “СКАРДУС“ (на територија на општините Јегуновце и Теарце)

13. ЛАГ “ТИКВЕШКА ВИНСКА ДОЛИНА“ (Општините Демир Капија, Кавадарци,
Неготино и Росоман)

Во почеток на 2019 година, Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (МЗШВ), преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и 
руралниот развој го објави Првиот повик за доставување на барања за доделување на 
финасиска поддршка за проекти и активности на локалните акциони групи (ЛАГ), преку 
Националната програма за финансиска поддршка за руралниот развој за 2019 година. 
Тековно се прават напори од сите заинтересирани страни, овој почетен период да се 
заврши најдобро, во рамките на веќе постојните позитивни практики во опкружувањето, 
како и почитувајќи ги јасно дефенираните карактеристики и критетиуми на LEADER/
ЛИДЕР пристапот. 
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