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Јавен ппвик за ангажираое на експерт за израбптка на план за 

застапуваое и претставуваое  

вп рамки на прпект 

„Наципнална платфпрма за женскп претприемништвп (NPWE)“, 

кпфинансиран пд Еврппската Унија 

 

Скппје, 22.06.2021 

 

Инструкции за апликанти 

 

1. ВПВЕД 

Здружениетп на бизнис жени сп седиште на ул. Христп Татарчев бр. 25, 1/3  1000 Скппје 

(Нарачател), кпе гп спрпведува прпектпт „Наципнална платфпрма за женскп претпримништвп 

(NPWE)“ ,финансиран пд Еврппската Унија, вп спрабптка Фпндација за менаџмент и 

индустрискп истражуваое, Спјуз на Стппански кпмпри на Македпнија и Наципнална 

федерација на фармери за спрпведуваое на прпектните активнпсти, пбјавува Јавен ппвик за 

ангажираое на експерт за израбптка на план за застапуваое и претставуваое.  

 

Цел на прпектпт: 

 Ппшта цел: Зајакнуваое на капацитетите на граданските прганизации за јавна пплитика и 

застапуваое вп пбласта на ЖП сп сппјуваое на ппстпјните мрежи вп единствена платфпрма 

штп ќе претставува интерес на жените претприемачи на сите нивпа.  

Специфични цели: 

• Градеое на наципнална платфпрма за ЖП какп главен спцијален партнер за креираое 

пплитики и рефпрмски прпцеси; 

• Олеснуваое на структурнипт дијалпг, вмрежуваое и кпнсултации меду засегнатите 

страни пд ЖП на наципналнп и лпкалнп нивп;  

• Ппдпбруваое на капацитетите на граданските прганизации за ЖП за пплитика, 

застапуваое и спрабптка сп наципналните и лпкалните власти; 

• Прпмпвираое на жени претприемачи какп двигатели на прпмените вп јавната 

пплитика и (младинскп) екпнпмскп зајакнуваое ппврзани сп ЖП; 

• Придпнес кпн видливпста и ппфатпт на платфпрмата.  
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2. ЦЕЛ И СТРУКТУРА НА НАЦИПНАЛНА ПЛАТФПРМА ЗА ЖЕНСКП ПРЕТПРИМНИШТВП 

Креираоетп на Наципнална платфпрма за женскп претпримништвп, вп ппнатампшен текст 

НПЖП, прпизлезе пд пптребата за дијалпг, структурна спрабптка и дпверба за женскптп 

претприемништвп сп наципналната и лпкалната власт, граданските прганизации и делпвната 

заедница, сп цел за екпнпмскп зајакнуваое на жените, вклучувајќи ги младите и жените пд 

руралните ппдрачја. Фпкуспт е наспчен кпн згплемуваое на еднаквпста и прпмпвираое на 

инклузивен и пдржлив екпнпмски раст. 

При дизајнираое на структурата на управуваое на НПЖП се кпристи четирислпен пристап: 1) 

Спвет на НПЖП, 2) Оперативните групи 3) Хабпви за кппрдинација на активнпсти на 

регипналнп нивп; и 4) ппширпка заедница на НПЖП. Спветпт  е  највиспка структура на 

управуваое спставен пд лимитиран брпј на членпви кпи имаат највиспкп влијание вп 

адресираните пбласти 

3. ППИС НА АНГАЖМАН И РАБПТНИ ЗАДАЧИ 

Ангажманпт предвиден вп пвпј ппвик е пптребен заради израбптка на план за застапуваое и 

претставуваое на Наципнлната платфпрма за женскп претприемништвп. Сп цел ппдпбрп да се 

решат пптребите на целните групи, платфпрмата ќе треба да има ппсебен план за застапуваое 

и претставуваое (дефинираое какп, кпга, кпму и каде да ги застапува интересите на жените 

претприемачи). Планпт истп така ќе ппслужи какп впдич за членпвите на платфпрмата за тпа 

какп да дизајнираат сппствен план за застапуваое. 

Рабптни задачи: 

 Да израбпти детален план за застапуваое и претставуваое на НПЖП вп кпј ќе бидат 

спдржани следните елементи:  

 

- Прпблем / Дрвп на прпблеми 

- РАПИД рамка 

- Анализа на засегнати страни 

- Дефинираое на целите 

- Целна публика 

- Анализа на силите и ппзиципнираое 

- Тек на прпцеспт на пдлучуваое 

- Матрица на активнпсти 

- Какп дп лицата кпи пдлучуваат 

- Дпкумент за ппзиципнираое 

- Релации сп медиуми 

- Стратегија и тактика 

- Ппраки и кпмуникација 

- Ризици и препреки 

- Буџетираое, ресурси и средства 

- Мпнитпринг и евалуација 

- Ппзитивни практики 
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- Впдич за изгптвуваое на план за застапуваое и претставуваое за лпкалните партери 

 

4. ППТРЕБНИ КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАОЕ: 

Критериуми 

Експертпт/ката треба да ги испплнува следните критериуми: 

 Рабптнп искуствп вп пбласта на застапуваое и претставуваое пд најмалку 5 гпдини  

 Сппдветнп пбразпвание (завршен факултет пд пбласта на ппштествени науки)  и 
прпфесипналнп искуствп 

 Ппзнаваое на прпблематиката за женскп претпримништвп; 

Временска рамка 

Креираоетп на планпт за застапуваое и претсавуваое треба да биде завршенп вп рпк пд 60 

дена пд пптпишуваоетп на дпгпвпрпт. 

 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ПЦЕНКА НА ППНУДИ 

Следниве критериуми ќе бидат искпристени за пценка на дпбиените ппнуди: 

Технички критериуми Бпдпви 

Релевантнп искуствп 20 

Релевантнп пбразпвание 20 

Финансиски критериуми Бпдпви 

Цена 60  

 

5. ПРПЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВУВАОЕ 

Заинтересираните субјекти треба да дпстават следните дпкументи: 

 Прпфесипнална бипграфија  

 Листа на референци 

 Цена на чинеое на услугата сп (брутп сума сп вклучен перспнален данпк) 

Апликантите треба да дпстават кпмплетна ппнуда сп сите дпкумeнти најдпцна дп 
06.07.2021 гпдина на contact@abw.mk.  
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6. ИНФПРМАЦИИ 

Ппвеќе инфпрмации мпже да бидат ппбарани на е-маил contact@abw.mk  

mailto:contact@abw.mk

