ЈАВЕН ПОВИК
за финансиска ппддрщка на градански прганизации кпи рабптат вп
пбласта на згплемуваое на активнптп граданскп ушествп вп прпцесите
на креираое пплитики и нпсеое пдлуки на лпкалнп нивп
прпект „Силни градански прганизации за ппзитивни спцијални
прпмени“
спрпведуван пд: Фондација за развој на локалната заедница Штип,
Здружение Институт за развој на заедниците Тетово и Центар за
одржлив развој „Алка“ Скопје
финанасиран пд Делегацијата на Европската унија во Скопје преку ИПА
програмата за поддршка на граданското општество и програмата за
медиуми 2015.
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1. За проектот „Силни граѓански организации за позитивни
социјани промени“
Ушествптп на граданите вп дпнесуваоетп на пдлуки и вклушенпста на
граданскптп ппщтествп вп развпј и креираое на лпкални и регипнални пплитики се
пснпвата на прпектпт „Силни градански прганизации за ппзитивни спцијални
прпмени“.
Зајакнуваое на улпгата на граданските прганизации вп прпцесите на креираое
пплитики, дпнесуваое на пдлуки и спрпведуваое на лпкални активнпсти, преку
јакнеое на капацитетите на лпкалните градански прганизации и градеое на
партнерства ппмеду нив и лпкалните власти се пснпва за развпј на принципите на
птшетнпст, транспарентнпст и партиципативнпст на граданите и негуваое на
демпкратските вреднпсти впппщтп. Ппкрај тпа, силни градански прганизации знаши и
ппстпјанп следеое на рабптата на лпкалните власти и ппттикнуваое на
партиципативната демпкратија на секпе нивп, вп секпе време.
Оттука, главната цел на прпектпт е згплемуваое на влијаниетп на лпкалните
градански прганизации вп прпцесите на дпнесуваое на пдлуки, сп крајна цел за
пбезбедуваое на ппзитивни спцијални прпмени.
Прпектпт се имплементира вп рамки на прпграмата IPA Civil Society Facility and
Media Programme 2015 (Реф. Бр. IPA/2015/381 941). Прпектпт гп имплеменитраат
Фпндација за развпј на лпкалната заедница Штип, Институт за развпј на заедницата
Тетптвп и Центар за пдржлив развпј АЛКА Скппје.
Целни групи на прпектпт се лпкални градански прганизации пд Македпнија и 16
единици на лпкалната сампуправа дпдека крајни кприсници се граданите.
Главна цел на прпектпт е згплемуваое на влијаниетп на лпкалните градански
прганизации (ГО) вп прпцесите на дпнесуваое на пдлуки за ппзитивни спцијални
прпмени.
Специфишни цели:



Креираое транспарентни и птшетни прпцедури на Единиците на лпкална
сампуправа (ЕЛС) за финансираое на ГО пд бучетите;
Градеое на капацитетите на ГО за: транспарентнпст и птшетнпст, ушествп вп
прпцесите за дпнесуваое пдлуки, лпбираое и застапуваое, истражуваое,
спбираое и пбрабптка на ппдатпци, спцијални медиуми, вмрежуваое и
градеое на кпалиции;
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Зајакнуваое на финансиските и институципналните капацитети на лпкалните ГО
за зајакнуваое на ппврзанпста сп кпнституентите;
Зајакнуваое на ефикаснпста пд вклушуваоетп на ГО вп дпнесуваое на јавните
пплитики.

2. Организации спроведувачи на проектот
2.1

ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА
ШТИП (ФРЛЗ ШТИП)

Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница – Штип е непрпфитна и невладина
прганизација, фпрмирана вп декември 2006 гпдина, какп правен наследник на
Центарпт за ппддрщка на НВО – Штип. Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница –
Штип е прва фпндација за заедницата вп Република Македпнија.
Мисија на ФРЛЗ Штип
Ефективнп ушествп на граданите вп креираое на јавни пплитки и нивна дпследна
имплементација.
www.frlz.org.mk

2.2

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА ТЕТОВО
(ИРЗ ТЕТОВО)

Здружение институт за развпј на заедницата (ИРЗ) е пдржлива граданска прганизација
кпја рабпти на демпкратски интегриранп и мултиетнишкп ппщтествп преку зајакнуваое
на капацитети на индивидуалци, прганизации и институции. Искуствптп на ИРЗ се
базира на ппвеќе пд 20 гпдини рабпта вп заедницата, преку адресираое на пптребите
на граданите, ппмпщ и ппддрщка при надминуваое на предизвиците.
Мисија на ИРЗ
Здружениетп ИРЗ е пдржлива граданска прганизација кпја рабпти на градеое на
демпкратскп мултиетнишкп ппщтествп преку зајакнуваое на капацитети на
индивидуалци, прганизации и институции.
www.irz.org.mk
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2.3

ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ АЛКА (АЛКА)

Мисија на “Алка”
ЦОР – „Алка“ спрабптува сп заедниците, ппщтините, владините и невладините
прганизации и институции исппрашувајќи технишка експертиза и финансиска ппмпщ.
Цел на спрабптката е придпнес на ЦОР – „Алка“ кпн пдржливипт развпј на шпвекпвите
и материјалните ресурси и јакнеое на демпкратските прпцеси вп Република
Македпнија.
Мисијата на ЦОР – „Алка” е пхрабруваое и ппддрщка на иницијативите на заедниците
за пдржлив развпј и јакнеое на капацитетите на прганизациите и институциите на
лпкалнп и регипналнп нивп.
www.alka.mk

3. Цели и резултати кои треба да се постигнат со финансиската
поддршка
Финансиска поддршка ќе биде доделена на проекти кои ќе придонесат кон
главната цел на проектот: Згплемуваое на влијаниетп на лпкалните градански
прганизации вп прпцесите на дпнесуваое на пдлуки на лпкалнп нивп, сп крајна цел
за пбезбедуваое на ппзитивни спцијални прпмени.
Ќе бидат ппддржани инпвативни идеи за ппдпбруваое на активнптп граданскп
ушествп вп прпцесите на креираое пплитики и нпсеое пдлуки за развпј на лпкалната
заедница. Овие иницијативи треба да се наспшени кпн прпмпвираое на
транспарентнпста и птшетнпста на лпкалните сампуправи, прпдлабпшена спрабптка
ппмеду ГО и ЛС и други релевантни шинители вп заедницата и прпмпвираое на
лпкалната демпкратија.
Целта на пвпј ппвик е да се пвпзмпжи ппддрщка на лпкални градански
прганизации (grass-root) и да даде придпнес кпн згплемуваоетп на спрабптката
ппмеду граданските прганизации, лпкалните сампуправи и пстанатите ппщтествени
шинители (бизнис заедницата и медиумите).
Од предлпжените прпекти вп рамки на пвпј ппвик се пшекува да ги ппстигнат следниве
резулати:
 Идентификувани и рещени лпкални прпблеми;
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 Згплемена транспарентнпст на лпкалната сампуправа;
 Згплеменп ушествп на граданите вп прпцесите на креираое пплитики на
лпкалнп нивп;
 Впсппставена спрабптка ппведу ГО, лпкалните власти и други релевантни
шинители сп цел развпј на лпкалната заедница;
 Креирани/унапредени пплитики врз пснпва на ппдатпци.

4. Приоритетни теми на повикот
Активнпстите щтп ќе бидат предлпжени мпра да бидат вп спгласнпст сп целите
и припритетите на пвпј прпект, сп целите на Прпграмата " IPA Civil Society Facility and
Media Programme 2015 - Support to Civil Society Organisations under the Civil Society
Facility Action 2015" и мисијата на прганизациите имплементатпри.

5. Видови на апликанти или категории на апликанти кои можат
да добијат финансиска поддршка
Ппвикпт е птвпрен за сите градански прганизации кпи:
 се регистрирани најмалку 1 гпдина пред датумпт на пбјавуваое на ппвикпт,
спгласнп Закпнпт за здруженија и фпндации;
 се активни на теритприја на Република Македпнија;
 се директнп пдгпвпрни за ппдгптпвката и управуваоетп сп акцијата, а не да
дејствуваат какп ппсредник;
 имаат бучет максимум дп 30 000 ЕУР, вп 2017 гпдина.
Кп-апликанти: граданските прганиации кпи аплицираат мпжат да имаат најмалку
еден, а најмнпгу два кп-апликанти за прпектпт. Една прганизација мпже да аплицира
самп еднащ, или какп нпсител, или какп апликант.

6. Времетраење на проектот
Перипд на реализација на активнпстите е пд 1 Октпмври 2018 гпдина дп март 2019
гпдина (минимум 3 месеци - максимум 6 месеци). Ошекуванп е прпектите да заппшнат
сп спрпведуваое на активнпстите најранп на 01 пктпмври 2018, а да заврщат најдпцна
дп 31 март 2019 гпдина.
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7. Средства
На пвпј ппвик ќе се дпделат грантпви пд најмалку 3.000 дп најмнпгу 5.000 евра вп
денарска прптиввреднпст пп ппединешен грант. Вкупната сума за грантпви е максимум
60.000 евра. Сп пвпј ппвик се предвидува дпделуваое на најмалку 12 мали грантпви.

8. Подобни и неподобни активности за добивање на финансиска
поддршка
Листа на видпви на активнпсти кпи се подобни за дпбиваое на финансиска ппддрщка
вп рамките на пвпј ппвик (листата не е сеппфатна):

Краткптрајни активнпсти кпи мпжат да ппстигнат кпнкретни и видливи
разултати и ефекти вп заедницата;

Активнпсти кпи пвпзмпжуваат примена на механизми за ушествп на граданите
вп прпцесите на лпкалнп нивп;

Активнпсти кпи кпристат инпвативни кпмуникациски технплпгии сп цел
згплемуваое на ушествптп на граданите вп прпцесите на лпкалнп нивп;

Активнпсти кпи ја вклушуваат и мпбилизираат ппщирпката јавнпст;

Заеднишки активнпсти ппмеду ГО и лпкалните власти;

Заеднишки активнпсти ппмеду ГО и бизнис сектпрпт и медиумите;

Лпбираое и застапуваое базиранп на ппдатпци;

Активнпсти наспшени кпн усвпјуваое на нпви пплитики на лпкалнп нивп;

Ппдгптпвка на дпкументи за јавна пплитика;

Организираое на кпнференции, тркалезни маси, рабптилници (самп дпкплку
има и други активнпсти);

Активнпсти кпи се наспшени на рещаваое на кпнкретен прпблем вп лпкалната
заедница;

Активнпсти кпи ги ппшитуваат правата на маргинализираните заедници и
прпмпвираат рпдпва еднаквпст.
Следните видпви активнпсти не се подобни:
 Индивидуални сппнзпрства за ушествп на рабптилници, семинари,
кпнференции, кпнгреси;
 Идивидуални стипендии за студии или курсеви за пбука;
 Активнпсти за ппддрщка на кпнкретни партии или избпри на кандидати;
 Ретрпактивнп финансираое за прпект кпј е веќе спрпведен или заврщен;
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 Прпекти за ексклузивна кприст на ппединци или исклушивп пгранишени групи на
ппединци;
 Прпекти за ппддрщка на пплитишки партии;
 Оснпвнп финансираое на главнипт барател или негпвите кп-апликанти (т.е. кпга
бучетпт е главнп за пперативнп рабптеое);
 Хуманитарни активнпсти;
 Инфраструктурна рекпнструкција;
 Дејствија щтп дискриминираат ппединци или групи на луде врз пснпва на
нивнипт ппл, сексуална приентација, верски убедуваоа или недпстатпк пд нив
или нивнптп етнишкп пптеклп;
 Активнпсти кпи спадаат вп ппщтите активнпсти на надлежните државни
институции или службите на државната администрација, вклушувајќи ја и
лпкалната власт.
Следниве категприи трпщпци се прифатливи:





Брутп плати (вп максимален изнпс пд 30% пд вкупната вреднпст на прпектпт) ;
Хпнпрари за надвпрещна експертиза;
Трпщпци за трансппрт и нпќеваоа;
Трпщпци за прганизираое настани (изнајмуваое сала, ппрема, псвежуваое
итн.);
 Трпщпци за прпмпција (израбптка и пешатеое на брпщури и друг прпмптивен
материјал) ;
 Набавка на материјали, ппрема или средства за ппддрщка на активнпстите, нп
не ппвеќе пд 200еур;
 Набавка на ппрема ппскапа пд 200 еур, мпже да биде предмет на прегпвараое
дпкплку трпщпкпт е директнп ппврзан сп пстваруваое на прпектните цели и
имплементација на прпектпт.
Забелещка: Успгласуваое на предлпженипт бучет ќе претхпди на фазата на
пптпищуваое на дпгпвпр сп избраните предлпг-прпекти за дпделуваое на
финансиската ппддрщка.
Следниве категприи трпщпци нe се прифатливи:
 Трпщпци кпи не се директнп ппврзани сп прпектните активнпсти и не
придпнесуваат кпн целите и резултатите на ппвикпт;
 Царински и увпзни давашки или други давашки;
 Купуваое недвижнини, земјищте или згради;
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 Паришни казни и трпщпци за парнишна ппстапка;
 Дплгпви и трпщпци за сервисираое на дплг (камата);
 Трпщпци за кпфинансираое на прпект финансиран пд друг прпект или
прпграма;
 Трпщпци за активнпсти ппврзани сп религипзни, верски и партиски пращаоа;
 Финансираое на запстанати дплгпви на прганизацијата;
 Трпщпците за ДДВ.

9. Критериуми за избор
Сите пристигнати пријави ќе ппминат низ првата фаза – административна прпверка.
Оние пријави кпи ја ппминале административната прпверка ќе бидат презентирани
пред Кпмисијата за евалуација. Кпмисијата за евалуација е спставена пд три шлена, пд
партнерските прганизации. Вп свпетп пдлушуваое, Кпмисијата преднпст ќе даде на
креативни и инпвативни апликации сп пптенцијал за дплгпрпшна пдржливпст.
Ппкпнкретнп, следните критериуми за избпр ќе бидат применети при пдлушуваоетп:
АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

ДА

НЕ

Вкупнп

Дпделени

бпдпви

бпдпви

Апликацијата е дпставена вп рамките на временскипт рпк
пбјавен вп ппвикпт
Апликацијата е уредна и ги спдржи сите прилпзи пбјавени вп
ппвикпт
Организацијата ги испплнува фпрмалните услпви за ушествп вп
ппвикпт (пснпвана e и регистрирана вп Република Македпнија
спгласнп Закпнпт за здруженија на градани и фпндации
најмалку една гпдина пред датумпт на пбјавуваое на пвпј
ппвик)
Технишки пристап (најмпгу 60 ппени)

Релевантнпст на акцијата

30 бпдпви

Квалитет на предлпжените активнпсти

15 бпдпви
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Активнпсти наспшени кпн ппстигнуваое на мерливи и видливи
резултати
15 бпдпви
Капацитети на апликанпт и претхпднп ппстигнати резултати
(најмпгу 20 ппени)
Капацитети за административнп и финасискп рабптеое

10 бпдпви

Претхпднп искуствп вп спрпведуваое на слишни активнпсти

10 бпдпви

Бучет (најмпгу 20 ппени)
Ефективнпст на трпщпците

10 бпдпви

Капацитети за финансискп рабптеое

10 бпдпви

Врз пснпва на спрпведената ппстапка, Кпмисијата за евалуација ќе ппдгптви листа на
рангирани прпекти, вклушувајќи и резервна листа. Највиспкп рангираните
прганизации-пптенцијални грантисти ќе бидат ппвикани на ппединешни спстанпци за
ппнатампщнп успгласуваое на предлпженипт прпект и бучет.
Кпмисијата за евалуација ќе впди грижа за гепграфска и тематска ппкриенпст на
избраните прпекти.
Вп текпт на прпцеспт на пценуваое, дпнатпрпт мпже да ппбара дппплнителни
инфпрмации пд ппднпсителпт на пријавата за предлпг-прпектпт или за прганизацијата,
кпищтп смета дека се пптребни за заврщуваое на пценуваоетп. Бараоетп
дппплнителни инфпрмации не ппдразбира дека истите ќе бидат или нема да бидат
ппддржани.
Листата на избраните прганизации ќе биде пбјавена и на веб страната www.frlz.org.mk

Селектираните грантисти се пбврзани да ушествуваат вп прпектните активнпсти кпи
вклушуваат.
1. Ушествп на три двпдневни пбуки за јакнеое на капацитетите на прганизациите
(напреднп ракпвпдеое сп прпектен циклус и ЕУ фпндпви; финансискп
ракпвпдеое; кпмуникации и видливпст; вмрежуваое за застапуваое);
Селектираните грантисти, се пбврзуваат да дпставуваат наративни и финансиски
извещтаи дп Фпндација за развпј на лпкалната заедница Штип, сппред фпрмат и нашин
утврден вп дпгпвпрпт кпј ќе биде склушен.
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10.

Поднесување на пријавите

Пријавата за пвпј ппвик се спстпи пд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образецпт за пријавуваое (Прилпг 1);
Образец за предлпг – бучет (Прилпг 2);
Текпвна спстпјба пд Централен регистар, не ппстара пд щест месеци;
Кратки бипграфии на перспналпт вклушен вп прпектпт;
Гпдищен наративен извещтај за рабпта и финансиски извещтај, за 2017 гпдина;
Гпдищна прпграма за рабпта, за 2018.

За целпснп ппднесена пријава ќе се смета пнаа пријава кпја вклушува целпснп
пппплнет пбразец за пријавуваое на прпектпт (Прилпг 1), пбразец за предлпг-бучет
(Прилпг 2) и сите други пптребни дпкументи.
Образецпт за пријавуваое (Прилпг 1) треба да биде целпснп пппплнет. За
пппплнуваое на пријавата се кпристи фпнт Calibri, гплемина 12.
Ставките вп бучет мпра да се ппставени вп функција на реализација на предвидените
активнпсти. Образецпт за предлпг-бучет ги спдржи ставките кпи мпжат да бидат
финансирани вп рамките на грантпвата щема (eligible costs). Трпщпците за ДДВ не се
признаваат.
Вп спрабптка сп ФРЛЗ Штип сите избрани грантисти се пбврзани сампстпјнп да
спрпведат ппстапка за пслпбпдуваое пд ДДВ пп пснпв на странска дпнација вп
Секретеријатпт за еврппски пращаоа (СЕП) и Управата за јавни прихпди (УЈП).
Кпмплетните пријави мпра да бидат ппднесени вп електрпнска фпрма на македпнски
јазик сп пвластен пптпис и пешат вп еден примерпк. Дпкументите кпи имаат пешат и
пптпис се дпставуваат скенирани.
Пријавите се дпставуваат најдпцна дп 17.00 шаспт, 15.08.2018 на следната адреса:
grantovi@frlz.org.mk
Пращаоа вп врска сп ппвикпт мпжат да бидат ппставени исклушивп пп писмен пат
на e-mail: grantovi@frlz.org.mk најдпцна дп 20.07.2018. Одгпвприте на ппставените
пращаоа ќе бидат пбјавени на www.frlz.org.mk најдпцна дп 30.07.2018 гпдина.

11.

Информативни средби

Организациите спрпведуваши на прпектпт ќе прганизираат три инфпрмативни средби
за заинтересираните кандидати на пвпј ппвик вп Штип, Скппје и Тетпвп. Тпшнипт
термин на пдржуваое на инфпрмативните средби ќе биде пбјавен на интернет
страниците на прпектните партнери.
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