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ВОВЕД

ПЛАТФОРМАТА ПОГЛАВЈЕ 
20 АКТИВНО РАБОТИ НА 
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА КРЕИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ 
ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗИРА 
ОБУКИ, ВЕБИНАРИ, 
ЕКСПЕРТСКИ СРЕДБИ, 
ФОРУМИ, СПРОВЕДУВА 
ИСТРАЖУВАЊА И ДРУГИ 
РЕЛЕВАНТНИ АКТИВНОСТИ.

Процесот на пристапување кон Европската унија (ЕУ) вклучува усвојување на 
воспоставеното право на ЕУ и подготовки за соодветна имплементација и спроведување 
на судските, административните, економските и другите реформи што се неопходни за 
земјата да ги исполни условите за приклучување кон Унијата. Наведените препораки 
и задолженија што земјите-кандидати за влез во ЕУ мораат да ги имплементираат се 
поделени во 33 поглавја и секое од нив претставува појдовна основа за пристапните 
преговори, односно кореспондира со одредена област. Земјите-кандидати се обврзани 
да ги приспособат своите административни и институционални инфраструктури и да 
го усогласат своето национално законодавство со законодавството на ЕУ.

Едно од преговарачките поглавја е и Поглавјето 20: Претпријатија и индустриска 
политика, што има цел да придонесе кон развојот на конкурентноста и секторот 
на малите и средните претпријатија (МСП), и тоа преку следните три области: (1) 
принципи на претпријатија и индустриска политика; (2) инструменти на претпријатија 
и индустриска политика; и 3) секторски политики. Од година во година нашата земја 
бележи напредок во подобрувањето на целокупниот деловен амбиент за МСП преку 
поедноставување на одредени административни постапки, финансиска поддршка, 
законодавно усогласување и слично, а сепак во периодот што следува треба да се 
обезбедат дополнителни напори и средства, како и да се подигнат капацитетите на 
различните чинители во процесот на едно повисоко ниво доколку како цел се има 
целокупното деловно опкружување што владее во развиените земји на ЕУ. Во таа 
насока се реализира и проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за 
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)“, а кој цели да 
постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес 
на Поглавје 20, зајакнување на капацитетите за креирање политики, вмрежување и 
мониторирање на политиките за Поглавје 20, подобрување на трансферот на знаење 
помеѓу граѓанските организации и другите релевантни чинители, како и да се подигне 
свеста за значењето на Поглавјето 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ.

Во рамките на проектот креирана е платформата 
Поглавје 20 составена од 49 членки, активни актери во 
граѓанскиот сектор, креатори на политики и релевантни 
институции што дејствуваат во областите на ова 
преговарачко поглавје. Платформата ќе придонесе кон 
активно вклучување во реформскиот процес на Поглавје 
20 преку многубројни активности, креирање на ресурсен 
центар со релевантни материјали за следењето на 
реформските приоритети на поглавјето, јавно достапни 
ресурси, преку кои ќе се поддржи трансферот на знаење 
и координација на граѓанските организации и другите 
чинители на национално ниво.
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Во овој документ се претставени заклучоците и препораките на една од експертските 
работилници на платформата Поглавје 20, а во однос на моменталните состојби, 
предизвиците и можностите за унапредување на поддршката и стимулирањето на 
иновации кај малите и средните претпријатија.

Првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика Поглавје 20 во 
рамките на своите годишни активности за 2018 година организираше три експертски 
работилници со цел дискусија, координирано дејствување и проследување препораки 
до релевантните чинители во државата за унапредување на различните области од 
преговарачкото поглавје.

Експертската работилница, насловена како „Поддршка и стимулирање на иновации 
кај малите и средните претпријатија“, овозможи преглед и дискусија за моменталните 
состојби, предизвиците и препораките за подобрување на поддршката и стимулирањето 
на иновации кај малите и средните претпријатија. Се дискутираше на издвоени теми, како 
што се инструментите на преговарачкото поглавје 20 за поддршка на иновации (Фондот 
за иновации и технолошки развој – ФИТР, како и мрежата Enterprise Europe Network 
во Македонија – ЕЕН-М), инфраструктурата за поддршка на иновации кај МСП, а беа 
разгледани и можностите за унапредувањето на иновативноста на македонските МСП.

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

На работилницата учествуваа 28 експерти, претставници 
на граѓанскиот сектор, бизнис-секторот, техничките 
факултети, инфраструктурата за поддршка на иновации 
(акцелератори, инкубатори, хабови), на Поглавје 20 
инструментите (ФИТР и ЕЕН-М), како и од релевантните 
владини институции за ова преговарачко поглавје 
– Кабинетот на заменик-претседателот на Владата, 
задолжен за економски прашања и за координација со 
економските ресори и Министерството за економија.

Заклучоци за главните инструменти за 
поддршка на иновации на Поглавје 20
• Системот за поддршка на иновации во земјата подолго 

време беше недоволно организиран. Во изминатиот 
период можат да се забележат позитивни иницијативи 
и поместувања во насока на инфраструктурно јакнење 
на екосистемот и промовирање на нови облици 
на поддршка, како што се технолошки паркови и 
акцелератори.

ФИТР работи на 
физибилити студија 
за научно-технолошки 
парк, како и на студија за 
анализа на иновацискиот 
екосистем, што ја мапира 
расположливата поддршка 
од јавните институции 
за МСП, со цел да се 
увидат преклопувања 
и недостатоци, како и 
инструменти што треба 
да се подобрат.

Enterprise Europe Network е 
иницијатива на Европската 
комисија за поддршка 
на европските МСП 
што функционира како 
едношалтерски систем за 
добивање бизнис-поддршка.
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Мрежата е присутна во 
над 60 држави во светот, а 
во земјата работи од 2008 
година, поддржувајќи ги 
македонските компании 
да најдат нови партнери, 
пазари и извори на 
финансирање на нивниот 
бизнис.

ЕЕН-М обезбедува 
поддршка и за учество 
во потпрограмата на 
„Хоризонт 2020“ наречена 
Инструмент за МСП (SME 
Instrument). Овој инструмент 
на ЕУ е неискористен од 
страна на македонските 
компании, од една страна 
поради високото ниво на 
конкуренција, а од друга 
страна заради недоволната 
обученост на компаниите за 
подготовка на проектите.

Во државата подолго 
време има недостиг од 
јавно финансирање на 
истражувањата, па за таа 
цел ФИТР во својот акциски 
план предвидува нови 
мерки за поттикнување на 
истражување и развој во 
соработка со академската 
сектор.

Потребен е иновативен 
и претприемачки 
пристап кон градењето 
и унапредувањето на 
иновацискиот систем во 
земјата со примена на 
интерно развиени решенија, 
а не само реплицирање 
на системски решенија 
од други држави, што не 
се секогаш атрактивни и 
соодветни за потребите на 
македонските компании.

• Потребно е да се работи на унапредување на 
координацијата и соработката помеѓу постојните и 
новите инструменти за стимулирање на иновациите кај 
македонските МСП. На тој начин ќе се постигне повисок 
степен на синергија, ќе се отворат дополнителни 
можности за работа, а ќе се остварат и поголеми 
придобивки за целните групи, пред сè за компаниите.

• Најголем заеднички предизвик за постојните и 
новите инструменти на Поглавје 20 е недоволната 
запознаеност на компаниите со различните облици 
на поддршка. На пример, и покрај сите напори за 
промоција на изворите на финансирање, голем дел од 
компаниите сè уште не знаат каде точно да се обратат 
за финансиска поддршка.

• Дополнителни екстерни предизвици за иновацискиот 
екосистем и неговите инструменти се недостатокот 
на вештини и знаење кај компаниите за управување 
на процесот на иновации (иновациски менаџмент), 
недоволната запознаеност со можностите за наоѓање 
на технолошки партнери во земјата и во странство, 
како и недостатокот на практики за други облици 
на вмрежување и управување на интелектуалната 
сопственост.

• Македонските МСП, но и големите компании, 
научно-истражувачките центри и универзитетите 
континуирано ги користат услугите на ЕЕН-М, особено 
при наоѓањето партнери за комерцијализација 
на иновативните решенија или при трансфер на 
технологии и истражувачки проекти.

• Со почнувањето на работата на ФИТР, иновацискиот 
систем се унапредува преку адресирање на 
недостатокот на финансирањето иновации. Преку 
инструментите за поддршка на стартапи ФИТР има 
склучено договори со 51 компанија, а во процедура за 
склучување договор се уште 34 компании. Поддржани 
се и три акцелератори. Дополнително, за реализација 
на владиниот план за економски пораст, ФИТР има 
склучено договори со 133 македонските компании во 
вкупен износ од 16 милиони евра. Во 2019 во план се 
повици за комерцијализација на иновации, а исто така 
и соработка со Министерството за труд и социјална 
политика за активни мерки за вработување преку 
грантови за самовработување.
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Заклучоци за инфраструктурата 
за поддршка на иновации
• Со појавата на нови центри за поддршка на иновациите 

се зајакнува националната инфраструктура за 
поддршка на иновации. Воедно се адресираат и нови 
тематски области, како што се социјалните иновации 
(на пример, хаб за социјални иновации при ФИНКИ) 
или иновациите во јавните услуги (Центарот за 
иновации при Град Скопје). Други, пак, имаат секторски 
пристап, како во случајот на Центарот за управување 
со знаење, кој развива предакцелераторска програма 
во пет избрани сектори.

• За поголема иновативност на нашите компании, 
потребни се иновации и во екосистемот, односно 
треба да се работи на негово унапредување, градење 
капацитети, мерки и поврзување, со цел тој да биде 
атрактивен и соодветен за македонскиот бизнис-
сектор.

• Потребно е подобрување на комуникацијата и 
поврзување на чинителите во екосистемот – јавните 
институции, приватниот и граѓанскиот сектор, како и на 
регулативата поврзана со иновациите и стимулирање 
на зелената и циркуларната економија.

Иновациски ваучер 
е пример модел што 
применува соработка помеѓу 
академијата и индустријата, 
што можат да го користат 
компаниите за услуги што ќе 
ги обезбедува академијата.

Во однос на иновативните 
стартап-компании, 
екосистемот главно е 
фокусиран на раните 
фази од развојот (од 
идеја до бизнис), со 
ограничен број услуги за 
поддршка на порастот и 
интернационализацијата на 
скејлапите.

Креирана е платформа 
за онлајн-учење 
www.pretpriemacedu.mk, 
каде што е поставен и 
првиот онлајн-курс за 
иновациски менаџмент. 
Ресурсниот центар на 
платформата Поглавје 
20 нуди и други корисни 
ресурси од областа на 
иновациите.

• Неопходно е поврзување на академијата и индустријата, во спротивен случај не е 
возможен напредок. Такви примери се ЦИРКО при Машинскиот факултет е Центарот 
за трансфер на технологии и иновации ИНОФЕИТ.

• Чинителите што работат со стартап-компаниите го идентификуваат недостатокот од 
услуги за поддршка на иновативни скејлап-компании. Само мал број организации 
од екосистемот ги поддржуваат скејлап-компаниите, и тоа претежно од ИКТ-
секторот; Технолошкиот парк на УЈИЕ обезбедува финансиска поддршка, додека, пак, 
Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување за интернационализација и 
пристап до алтернативни извори на финансирање.

• Потребно е градење капацитети за иновации не само кај компаниите туку и кај 
консултантите, што ќе овозможи подобра поддршка, затоа што консултантот треба 
да го препознае и да го разбере пазарниот потенцијал на иновацијата.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

Препораки за унапредување на инструментите за поддршка на иновации
• Да се подобри комуникацијата и информирањето на компаниите, со цел подобро 

унапредување на пристапот до достапните мерки и инструменти за поддршка на иновации.
• Да се поддржи и да се продолжи работата на ФИТР, да се стимулира воведување на нови 

мерки за поддршка на иновации, вклучувајќи мерки за стимулирање на истражувачката 
дејност и соработка со компаниите од страна на академската средина.
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• Да се поддржи и да се продолжи работата на Enterprise Europe Network во земјата, а 
заради континуирана поддршка на македонските компании при нивниот настап на 
европскиот пазар, при процесот на трансфер на технологии, интернационализација 
и пристап до финансии.

• Да се промовира градењето капацитети кај компаниите, не само на полето на подготовка 
на иновативни проекти туку и пошироко на севкупните аспекти на иновацискиот 
менаџмент, со нагласок на комерцијализацијата на иновативни решенија.

• Да се усвои пристап за системско и долгорочно унапредување, но и координација, на 
иновацискиот екосистем, со цел тој да биде адекватен и атрактивен за македонските 
компании, базиран на услуги што континуирано ќе се надградуваат и чинители што 
ефективно соработуваат и се надополнуваат.

• Да се адресираат потребите на индивидуалните пронаоѓачи со цел подобро 
искористување на иновативниот потенцијал на нивните решенија.

Препораки за унапредување на инфраструктурата за поддршка на иновации
• Да се продлабочи соработката помеѓу институциите, компаниите и организациите 

што го поддржуваат нивниот развој, преку нивно активно вклучување во процесите 
на донесување политики, со цел наоѓање на заеднички решенија за креирање на 
соодветни политиките за МСП.

• Да се дизајнираат нови мерки за поддршка на соработката на полето на иновации 
помеѓу академскиот сектор и бизнис-секторот, како што е, на пример, воведувањето 
на иновациски ваучер.

• Да се воведат различни модели за промовирање соработка меѓу индустријата и 
академијата на полето на истражување и развој, отворените иновации и кокреирање, 
како и да се работи на континуирана едукација за стимулирање иновации на 
академскиот персонал и професионалците од индустријата.

• Да се работи континуирано на унапредување на легислативата на МСП со цел 
промовирање иновации и следење на новите европски трендови во индустријата.

• Да се поддржат програмите за поддршка на скејлап-компаниите со цел искористување 
на нивниот брзорастечки и иновативен потенцијал.

• Да се работи на едукација и промоција на професијата на консултант за иновации 
или иновациски експерт со цел обезбедување структура за поддршка што ќе може 
адекватно да ги разбере и да ги адресира потребите на компаниите.

• Да се работи на навремено и системско прибирање и аналитичка обработка на 
податоци, со цел следење на ефективноста на мерките за поддршка на компании.

• Да се продолжи со зајакнување на областите на иновации и претприемништво во 
формалниот образовен систем, особено во основното и во средното образование, 
преку овозможување на квалитетна надградба на знаењата на наставниот и 
административниот кадар во училиштата во функција на создавање на т.н. 
претприемачки училишта.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 
И ИНСТРУМЕНТИТЕ 
ЗА ПОДДРШКА НА 
ИНОВАЦИИ КАЈ 
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА


