МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Оперативната структура одговорна за управување со Инструмент за претпристапна
помош на Европската Унија за рурален развој (ИПАРД) за програмски период 2007 – 2013

Упатство за пријавување на заинтересирани за учество во дводневни обуки на тема: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“
Потребни документи за пријавување на учество на повикот:
1. Писмо на интерес за учество во дво-дневни обуки на тема: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД
ПРОЕКТ“;
2. Тековна состојба од Централен регистар (не постар од 6 месеци) – оригинал или копија заверена
на нотар.
1. Упатство за изработка на Писмо на интерес
1.1.
-

-

1.2.
-

Содржина на Писмо на интерес
Писмото на интерес треба да е изработено на официјален меморандум на правното лице или
физичкото лице-трговец поединец со назначен Предмет: За пријавување за учество на
Семинар: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“
Кус опис на економската дејност на заинтересираниот субјект и историјат за досегашни
активности поврзани со изготвување на проекти и/или бизнис планови (референци за
досегашна работа на субјектот се пожелни но не се предуслов за учество)
Именување на претставници од заинтересираниот субјект и работен стаж или времетраење на
воспоставена соработка, кус опис на нивните работни задачи и досегашно искуство (Детална
Биографија за секој претставник да се достави во прилог на Писмото за интерес- референци
за досегашна работа се пожелни, но не се предуслов за учество). НАПОМЕНА: Именуваните
претставници мора да бидат постојано вработени во субјектот или да имаат долгорочен
основ (подолг од 1 година) на деловна соработка или авторски ангажман или друг основ
за постојана соработка согласно Законот за облигациони односи и Законот за работни
односи. Лица кои не се поврзани со економската дејност на субјектот кој го поднесува
писмото на интерес нема да бидат поканети да учествуваат.
Точни податоци за контакт (телефон, факс, маил адреса) со именуваните претставници
Писмото на интерес да е оверено со потпис од овластено лице/одговорно лице на субјектот и
печат.
Во прилог на Писмото на интерес освен Биографијата на именуваните претставници да се
достави и Изјава под морална, материјална и кривична одговорност на одговорното лице на
правното лице или физичкото лице-трговец поединец за точноста на податоците наведени во
Писмото на интерес и неговите прилози.
Податоци за заинтересираната страна која пријавува учество
Податоците за заинтересираниот субјект ќе се црпат од Тековна состојба од Централен
регистар (не постар од 6 месеци) – оригинал или копија заверена на нотар
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2. Доставување на пријавите
Пријавувањето и документацијата можат да се достават:
- електронски (во скениран формат на оригиналот) на маил адресата: info@ipard.gov.mk со
назнака „За ИПАРД Семинар“.
- со препорачана пошта до Телото за управување со ИПАРД при Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство на адреса „Беласица“ бр. 2, 1000 Скопје со јасна
назнака на пликот „За ИПАРД Семинар“.

3. Заинтересираните учесници ќе бидат поканети да земат учество во дво-дневни обуки на
тема: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“. Писмото покана ќе ги содржи сите
неопходни информации за временски термин и место на одржување на семинарот.
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