ПРИЈАВА

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СОЦИО ЕКОНОМСКИ РАНЛИВИ ДОМАЌИНСТВА
ВО СКОПЈЕ ЗА ЗАМЕНА НА СТАРИТЕ ЕНЕРГЕТСКО НЕЕФИКАСНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
СО НОВИ ГРЕЈНИ ТЕЛА ИНВЕРТЕРИ

Соодветни кандидати за овој Повик се домаќинства кои
• како главен или дополнителен извор за загревање на домаќинствата користат
печки на огревно дрво, јаглен, нафта или отпад
стари енергетско неефикасни уреди
термоакумулациони печки,
панели, калорифери и сл., кои го оптоваруваат енергетскиот систем
• се приматели на социјална помош од страна на Министерството за труд и социјална
политика: гарантирана минимална помош (ГМП), посебен додаток, социјална
сигурност за стари лица, детски додаток и додаток за образование
• прифаќаат да го заменат стариот уред за загревање со нов клима уред инвертер,
кој ќе биде обезбеден преку проектот
• ги исполнуваат останатите услови од повикот и се согласуваат со истите
Пријавата содржи вкупно (седум) страници Пријавата ја пополнува сопственикот
или еден од сопствениците на објектот (куќата).
А. Општи податоци за кандидатот
Име и презиме и пол на сопственикот т.е. сопствениците на објектот (доколку
има повеќе од еден).
Како прво се наведува името и презимето на лицето (кандидатот) кое ја
пополнува пријавата.
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Б. Податоци за домаќинството
Наведете ги сите членови од домаќинството , нивниот пол и нивната возраст,
вклучувајќи го и името на поднесителот на пријавата.
Име и презиме
Пол
Возраст

Дали домаќинството е корисник на социјална помош од страна на
Министерството за труд и социјална политика
да
не
На каков вид социјална помош сте корисници
гарантирана минимална помош (ГМП)
посебен додаток
Под “домаќинство” се подразбира едночлено домаќинство или заедница на членови на
семејството, како и други роднини меѓу кои не постои законска обврска за меѓусебно
издржување, кои заеднички живеат, придонесуваат, стопанисуваат и трошат.

социјална сигурност за стари лица
детски додаток
додаток за образование
друго, наведете
Дали некој од членовите на вашето домаќинство е лице со инвалидитет
да
не
Дали сте згрижувачко семејство
да
не
Дали домаќинството вклучува самохран родител на дете кое е помладо од 18
години?
да
не
В. Податоци за објектот
Напишете ја целосната адреса на објектот
Адреса:

Ако адресата на објектот се разликува од адресата во личната карта на
апликантот наведете ја причината

Површина на објектот во која живее домаќинството (без балкон, подрум и
други помошни простории)
Површина на објектот која се загрева од страна на домаќинството
до 30
од
до
од
до 90
над 9
Вид на примарен уред за загревање (предмет на дополнителна контрола).
“Инвалидно лице” е лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот,
телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развиток и лице со комбинирани
пречки кое поради степенот на инвалидност има специфични потреби во работењето.
“Згрижувачко семејство” е семејство кое обезбедува основна заштита и 24 часовна грижа за
деца или возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото
семејство.

печка на дрва
печка на нафта
печка на јаглен
термоакумулациона печка
електрична греалка (панел, калорифер)
обичен клима уред
друго, наведете:
Доколку го знаете капацитетот на грејното тело и годината на
производство, Ве молиме напишете ги:
Капацитет на грејно тело:

Година на производство:

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:
Целосно пополнета и потпишана пријава
Копија од лична карта на кандидатот (адресата од личната карта треба да биде
идентична со адресата на објектот за кој се пријавувате на повикот)
Доказ дека домаќинството е корисник на социјална помош од Министерството
за труд и социјална работа
Пополнети и потпишани изјави и согласности:
• Согласност за користење на лични податоци од страна на УНДП за потребите
на проектот
• Изјава за точност и веродостојност на наведените информации и податоци во
Пријавата
• Согласност за замена на грејното тело
Ако се работи за згрижувачко семејство, самохрани родители или домаќинство
во кое има инвалидно лице да се достави доказ за истите.
Пријавата и сите дополнително објавени информации за повикот може да се најдат на
веб страницата на УНДП http://www.mk.undp.org/. Ве молиме редовно проверувајте ја.
Сите документи потребни за пријавување се доставуваат во 1 примерок во затворен плик
со назнака “Повик за замена на стари грејни тела” на следнава адреса:
Програма за развој на Обединетите нации (УНДП),
Јордан Хаџи Константинов Џинот бр. 23, СкопјеПријавите испратени по пошта треба да
пристигнат во канцелариите на УНДП најдоцна до мај 2022 година. Работно време на
канцеларијата е секој ден од 9 до 17 ч.

Согласност за користење на лични податоци

Јас _______________________________, со адреса на живеење_____________________
име и презиме
улица и број
во ________________________________________ со л.к. бр.________________________
место
согласен/согласна сум УНДП да направи копија од мојата лична карта и другите
документи кои содржат мои лични податоци и лични податоци на членовите од моето
домаќинство, а кои ќе се користат исклучиво за потребите на овој Повик и спроведување
на активностите предвидени во Проектот.

Место ________________

Согласен/согласна

(Своерачен потпис)

Датум ________________

Изјава за веродостојност на податоци

Јас _______________________________, со адреса на живеење_____________________
име и презиме
улица и број
во ________________________________________ со л.к. бр.________________________
место
ИЗЈАВУВАМ
под целосна материјална, финансиска и морална одговорност дека податоците и
информациите наведени во Пријавата се точни и веродостојни.
Исто така, изјавувам дека се согласувам да соработувам со проектниот тим на УНДП,
како и да ги доставам сите дополнително побарани информации и податоци во најкус
можен рок.

Место ________________

Согласен/согласна

(Своерачен потпис)

Датум ________________

Изјава за замена на грејното тело

Јас _______________________________, со адреса на живеење_____________________
име и презиме
улица и број
во ________________________________________ со л.к. бр
место
во случај на селекција на моето домаќинство во рамки на овој Повик
ИЗЈАВУВАМ
дека се согласувам да го исклучам од употреба старото грејно тело кое го користиме за
загревање на објектот и да го заменам со новогрејно тело (клима уред инвертер) кое
ќе биде набавено од страна на УНДП.
Исто така, се согласувам објектот да биде предмет на енергетска инспекција, доколку за
истото биде одлучено од страна на УНДП.

Место ________________

Согласен/согласна

(Своерачен потпис)

Датум

