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ТРЕНИНГ ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ  

 

Во претстојниот подготвителен период 01.06.2022 – 31.11.2022 сите клубовите (редови и 

придружни) имаат право да аплицираат на проектот за финансиска поддршка “ ТРЕНИНГ ЗА СЕКОЕ 

ДЕТЕ “   која ќе се додели од страна на Скијачката Федерација на Македонија, а се состои од 

следното: 

1. Финансиска помош за патни трошоци за патување на глечер за едно комбе возило во 
висина од 700 евра во денарска противвредност.  

2. Финансиска помош за ангажирање на тренер во висина од 60 еур по ден, во денарска 
против вредност, но не повеќе од 10 дена.    

3. Логистичка помош за резервацијата на апартман и тренинг стаза (доколку е потребно).  
  

За аплицирање за оваа програма потребно е:  

1. Во тренинг активноста што ќе се реализира треба да има најмалку 4 натпреварувачи од 
еден или повеќе клубови во категориите У8, У10, У12, У14, У16 и еден тренер.  

2. Натпреварувачите треба да имаат барем една валидна регистрација во изминатите две 
сезони.  

3. Аплицирањето се врши преку google form на следниот линк:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqMao4DuhzW9mymBGcyT_OtfMEV5CXQEcoNns

Aua9TeCuePg/viewform?usp=pp_url  

4. Во рок од 30 дена од денот на аплицирање клубовите ќе добијат известување дали ги 
исполнуваат условите од апликација и дали истата е одобрена.  

5. Клубовите можат да аплицираат во период од  08.06.2022 до 30.10.2022 
6. За оваа мерка може да аплицираат сите редови и придружни клубови членки на СФМ.  
7. Еден клуб има право најмногу два пати да аплицира/добие финансиска помош од оваа 

мерка. 
8. Доколку СФМ по било кој друг основ ги покрива трошоците за патувањето апликацијата ќе 

биде одбиена.     
 

Обврски на клубот: 

1. Да потпише договор со СФМ  
2. Да биде активен на социјалните мрежи со најмалку 5 објави за времетраење на 

активноста. 
3. При секоја објава да го тагирате Facebook/Instagram профилот на СФМ со @mkd_ski 

и  #mkdski 
 

Претседател на СФМ, 

Дејан Пановски 
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