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Në bazë të nenit 28 paragrafi (4) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë, nr. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18) dhe nenit 5 paragrafi (1) i Ligjit për 
kontrollin e ndihmës shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 145/10), Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës në seancën e mbajtur më 27.10.2022, solli 

 

MENDIM  

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës e shqyrtoi Sfidën për vendosjen e laboratorëve 
"MAKERSPACES" nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik nga pikëpamja nëse parashikon 
dhënien e ndihmës shtetërore në përputhje me Ligjin për kontrollin e ndihmës shtetërore, Dekretin 
për kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës me vlerë të vogël (de minimis) (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë, nr. 141/11). I njëjti  është dorëzuar nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim 
Teknologjik me nr. 02-1156/3 më 30.09. 2022. 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës gjatë shqyrtimit të Sfidës për vendosjen e laboratorëve 

"MAKERSPACES", ka konstatuar se bëhet fjalë për ndihmë me vlerë të vogël (de minimis) në përputhje 

me nenin 4 paragrafi (1) pika 4) të Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore dhe nenin 4 të Dekretit 

për kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës me vlerë të vogël (de minimis). 

Sipas thirrjes publike, për financimin e projekteve nga kjo thirrje janë siguruar gjithsej 20.000.000 

denarë. Përmes kësaj thirrjeje, Fondi siguron financim deri në 90% të buxhetit të përgjithshëm të 

projektit, në shumën maksimale prej 5.000.000 denarë për projekt. Pjesa e mbetur prej 10% e buxhetit 

total për projektin duhet të sigurohet nga garuesi (mjetet e marra nga Fondi mbi çdo bazë tjetër ose 

ndonjë ndihmë tjetër shtetërore nuk do të konsiderohen si mjete të pranueshme për bashkëfinancim 

nga garuesi). 

Sfida për vendosjen e laboratorëve për hulumtim krijim dhe inovacion - MAKERSPACE synon t'u 

sigurojë të rinjve në komunitet kushte pune hapësinore, materiale dhe teknike për përvetësimin dhe 

ndarjen e njohurive dhe hulumtimit , në të cilat do të përdoren mjete nga fusha shkencore, 

teknologjike dhe industrive kreative. MAKERSPACE është një hapësirë e hapur për krijuesit e rinj dhe 

përmban një gamë të gjerë pajisjesh - si një inkubator i vërtetë i njohurive dhe teknologjisë për 

shekullin e 21-të. Në të njëjtën kohë, këta laboratorë do të përfaqësojnë një vend për bashkëpunim 

ndërmjet sektorit privat, institucioneve të arsimit të lartë dhe shkencor, institucioneve arsimore, 

ndërmarrjeve dhe shoqatave civile. 

Në Sfidën për vendosjen e laboratorëve për hulumtim, krijim dhe inovacion - MAKERSPACE thekson 

se garuesit duhet të ofrojnë një projekt  për vendosjen e laboratorit për hulumtim, krijim dhe 

inovacion - "MAKERSPACE" është theksuar se garuesit në ambiente e vendosura brenda institucioneve 

të arsimit të lartë apo të institucioneve kërkimore-shkencore ku të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç 

do të frymëzohen dhe do t'u mundësojnë rrjetëzimin, shkëmbimin e përvojave dhe aplikimin e 

njohurive dhe aftësive. Në të njëjtën kohë, këtu të rinjtë do të kenë akses falas, mbështetje 



mentoruese, kushte hapësinore dhe teknike për të ndërtuar një prototip të një zgjidhjeje inovative që 

ata mund ta testojnë në një laborator, në një mjedis industrial dhe/ose në treg. Përdoruesit e këtyre 

laboratorëve do të kenë akses të hapur në të gjitha përmbajtjet - nga bibliotekat, rrjetet kompjuterike 

e deri te makineritë dhe mjetet e ndryshme. 

Kohëzgjatja e projektit duhet të jetë deri në 18 muaj. Fondi, bazuar në rrethana të justifikuara, mund 

të miratojë vazhdime të zbatimit të projektit deri në 6 muaj. Në rast të vazhdimit të kohëzgjatjes së 

zbatimit të projektit, shuma e grantit të dhënë nuk mund të rritet. 

Në Sfidën për vendosjen e laboratorëve për hulumtim, krijim dhe inovacion - MAKERSPACE, janë 

përcaktuar qartë aktivitetet dhe kostot e pranueshme për financim. Nota, përzgjedhja dhe vendimi 

për dhënien e çmimeve bëhet nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes. 

Rregullat për organizimin dhe zhvillimin e garave dhe sfidave për nxitjen e inovacionit në fushat 

prioritare të shkencës dhe teknologjisë paraqesin bazën për shpalljen e Sfidës për vendosjen e 

laboratorëve "MAKERSPACES". 

Sipas nenit 9 të Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore, ndihma me vlerë të vogël (de minimis) nuk 

është ndihmë shtetërore. Kushtet dhe procedura për dhënien e ndihmës me vlerë të vogël 

përcaktohen në Dekretin për kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës me vlerë të vogël (de 

minimis). Në këtë drejtim, ndihma me vlerë të vogël mund të jepet vetëm nëse në mënyrë kumulative 

plotëson kërkesat e nenit 3 të Dekretit për kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës me vlerë 

të vogël (de minimis). Gjithashtu, në lidhje me regjistrimin e ndihmës, në përputhje me nenin 8 

paragrafi (1) të Dekretit për kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës me vlerë të vogël  (de 

minimis), Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik duhet të mbajë shënime të sakta në lidhje me 

çdo ndihmë të dhënë , dhe veçanërisht për shumën, përfituesin, kohën, qëllimin dhe mënyrën e 

dhënies së ndihmës dhe duhet ta ruajnë atë për 10 vjet nga dita kur e kanë dhënë për herë të fundit. 

Për këtë qëllim dhe në përputhje me nenin 8 paragrafi (3) të Dekretit për kushtet dhe procedurën e 

dhënies së ndihmës  me vlerë të vogël (de minimis), Fondi duhet t'i paraqesë Komisionit për Mbrojtjen 

e Konkurrencës të dhënat për çdo ndihmë të dhënë në formularin e plotësuar që jepet në Shtojcë, që 

është pjesë përbërëse e Dekretit për kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës me vlerë të vogël 

(de minimis). Fondi duhet të fillojë plotësimin e këtij formulari pasi të dihen përfituesit e ndihmës dhe 

sipas nenit 8 paragrafi (4) duhet t'i dorëzohet Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës para dhënies 

së ndihmës, dhe nëse kjo nuk është e mundur, sa më shpejt që të jetë e mundur. 

 

KRYETAR  

I KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 

                                                                                         Prof. Dr. Владимир Наумовски 

 


