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I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Едукативни и образовни програми за стручно и професионално усовршување на кадри во
областа на филмот се: работилници, тренинг програми, форуми и филмски маркети со посебни
програми наменети за стекнување и унапредување на знаења од посебни сегменти од областа на
филмската дејност.
Кадри од областа на филмот се физички лица кои се имаат стекнато високо образование од
посебни сегменти од областа на филмската дејност.
II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

Конкурсот е наменет за поддршка на учеството на кадри од областа на филмот во домашни и
меѓународни едукативни и образовни програми од посебни сегменти на филмската дејност.

Право на учество на конкурс имаат физички лица кои:
- се државјани на Република Северна Македонија;
- се имаат стекнато со високо образование од областа на филмската дејност;
- претходно (во претходните изданија) немаат учествувано во програмата за која
побаруваат поддршка за учество;
- имаат доставено Пријава пополнета во целост;
- имаат доставено комплетна документација.
III. ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНИРАЊЕ

Приоритети во финансирањето ќе имаат кадри кои во моментот на конкурирање работат на
проекти кои се на тема која е тесно поврзана со програмата за едукација за која се побарува
поддршка за присуство.
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА

Целосната документација во прилог на Пријавите кои ќе бидат доставени на Конкурсот, ќе биде
разгледувана од страна на Филмскиот совет.
Одлуките за прифаќање или одбивање на пријавените проекти ги донесува Управниот Одбор на
предлог на директорот, а по претходно Мислење од страна на Филмскиот Совет;
Рокот за донесување на Одлука по поднесена Пријава е 60 дена од денот на конкурирањето.
V. ВИСИНА НА УЧЕСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ВО ФИАНСИРАЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Агенцијата за филм може да учествува во финансирањето на учеството на кадри од областа на
филмот во домашни и меѓународни едукативни и образовни програми со покривање на износот
за котизација во целост, додека за останатите трошоци зависно од расположливите средства на
Агенцијата.

Квалификувани трошоци за учество на домашни и меѓународни едукативни и образовни
програми се трошоци наменети за: котизација за учество во програмата, трошоци за превоз и
сместување.
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VI. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ СРЕДСТВА
Апликантите чии Пријави се одобрени на Конкурсот, односно корисниците на средствата, се
должни доделените средства од Агенцијата за филм да ги трошат наменски и законски согласно
позитивните прописи во Република Северна Македонија и одредбите пропишани во договорот
кој ќе го склучат со Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

По завршувањето на програмата корисниците се обврзани да достават наративен извештај од
спроведената програма и финансиски извештај со прилог документација за направени трошоци
(фактури, фискални сметки и сл.) како и докази за направени трошоци (изводи од банка).
VII. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Апликантите во прилог на Пријавата задолжително е да ја достават следната
документација на македонски јазик:
- Покана / потврда за присуство на програмата;
- Мотивационо писмо за учество на програмата (1 страна);
- CV за пријавените кандидати на програмата
- Изјава од апликантот дека нема претходно (во претходни изданија) учествувано на
програмата за која аплицира;
- Табеларен приказ на потребни трошоци за учество
Друга документација:
- други документи/материјали потребни за до објаснување за кои апликантот цени дека е
потребно да ги достави.
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Агенција за филм на Република Северна Македонија

ПРИЈАВА
за финансирање на стручното и професионално усовршување на кадри во областа на
филмот
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА
Име и Презиме
Адреса:

Контакт телефон:
Контакт емаил:

Степен на образование
Вид на образование и насока
Образовна институција
ПОДАТОЦИ ЗА ЕДУКАТИВНАТА / ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА
Назив на програмата (и веб сајт)
Број на издание
Земја и град во кој се одржува
Период на одржување и
времетраење
Тема на програмата и број на
учесници
Дали програмата предвидува
стипендии
Сертификат кој се стекнува со
учество во програмата
Вкупен износ на средства потребни
за учество во програмата
Средства кои се побаруваат од
Агенцијата за филм на Република
Северна Македонија

Датум на поднесување на
Пријавата:
---------------------------------

Потпис на подносителот на
Пријавата:
---------------------------------

НАПОМЕНА: Со потпишување на оваа Пријава филмскиот подносителот ја потврдува точноста и
комплетноста на горенаведените податоци
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