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ЗАБЕЛЕШКА 
 
 
Грантовата шема на Цивика мобилитас вклучува четири типа грантови: 
 

 Интституционални грантови 
 Акциски грантови 
 Мали грантови 
 Ад-хок грантови  

 
Овој повик за предлози се однесува на институционалните (ИНС) грантови. 
 
Апликантите на овој повик се информираат дека во тековната фаза на Цивика мобилитас 
(2014-2018) само еднаш може да им биде доделен институционален или акциски грант. 
 
Апликантите на кои ќе им биде доделен институционален грант (т.н. „институционални гран-
тисти“) нема да бидат подобни за пријавување на понатамошните повици за предлози за 
институционални грантови во Цивика мобилитас.  
 
Дополнително, институционалните грантисти нема да бидат подобни за пријавување на пона-
тамошните повици за предлози за акциски грантови во Цивика мобилитас.  
 
Во тековната фаза на Цивика мобилитас, институционалните грантисти ќе бидат подобни за 
пријавување за мали грантови. 
 
Дополнително, институционалните грантисти ќе бидат исто така подобни зараководење со ад-
хок грантови во име на актерите на граѓанското општество кои дејствуваат неформално (не се 
регистрирани).  
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1. ЦИВИКА МОБИЛИТАС 
 

1.1. ОСНОВА 
Цивика мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество во Македонија, финан-
сирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), а ја спроведуваат НИРАС од 
Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот 
институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведска. Визијата на програмата е Македонија 
во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на зем-
јата и на сите нејзини граѓани. Цивика мобилитас има мисија да биде движечка сила за одрж-
ливо граѓанско општество, кое: 

 практикува позитивни, демократски вредности; 

 ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра интеракција 
со своите конституенти; 

 е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и рурал-
ни, разновидни организации на граѓанското општество; 

 има позитивно влијание на понатамошниот развој на Македонија. 
Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени проме-
ни во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на 
граѓанското општество. Исто така, се поддржува граѓанското општество и во упатувањето на 
три „трансверзални теми“: родовите прашања, меѓуетничките односи и миграциите. 
Цивика мобилитас ќе работи со граѓанските организации и другите актери на граѓанското опш-
тество во сите региони и општини, сектори и теми, притоа настојувајќи да ги намалува регио-
налните и секторските разлики во развојот на граѓанското општество. 
Цивика мобилитас промовира внимателно осмислени институционален развој и организа-
циско јакнење на граѓанските организации, со што цели симултано да придонесе и кон разво-
јот на целото граѓанско општество како сектор и кон јакнење на самите граѓански организа-
ции. 
За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне „критична маса“ од 100 
граѓански организации кои активно се ангажираат во постигнување општествени промени во 
Македонија. Оваа критична маса може да помогне во постигнувањето консензус за правците и 
содржината  на клучните општествени реформи.  
Целната група на Цивика мобилитас се здруженијата и фондациите (регистрирани според 
истоимениот закон). Само тие може да бидат добитници на институционални грантови. Дру-
гите актери на граѓанското општество (невладини, непрофитни организации, медиуми, истра-
жувачки организации и други типови на ГО) може да учествуваат во другите типови грантови 
(акциски и мали грантови). 
Цивика мобилитас ќе соработува и со неформални, нерегистрирани групи, актери на граѓан-
ското општество кои се вклучени во општествени иницијативи за заедничко добро. Тие ќе 
можат да имаат придобивки од линијата за поддршка на Цивика мобилитас, да учествуваат во 
сите настани, како на пример форумите на Цивика мобилитас и да добијат ад-хок финансиска 
поддршка преку регистрирани граѓански организации.   
Цивика мобилитас се состои од три компоненти со активности: 

 Компонента 1: Поддршка, вмрежување, учење – што вклучува линија/канцеларија за 
поддршка; национални, регионални, тематски и ад-хок форуми; фасилитација на граѓан-
ските организации за водење кон артикулирање, планирање и подготовка на општестве-
ни акции; и менторство за организации кои сакаат да ги подобрат своите можности; 

 Компонента 2: Финансиска поддршка (грантови) - вклучува четири типа грантови: 
институционални, акциски (за акциско учење, информации, комуникации, истражување и 
развој, набљудување, оценка и известување), мали (за локални општествени активнос-
ти, практиканство и стипендии) и ад-хок грантови;  

 Компонента 3: Истражување - предвидува истражувачки активности во: 1) Областите 
на доброто владеење, децентрализацијата, општествени промени; 2) Индексот на гра-
ѓанското општество и неговата применливост за институционален развој и организацис-
ко јакнење; и 3) Трансверзални теми: родови прашања, меѓуетнички односи и миграции. 

Програмата има буџет од околу 8 милиони швајцарски франци.   
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1.2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ 
Овој повик за предлози за институционални грантови (ИНС) е дел од компонента 2 од Цивика 
мобилитас и се однесува на граѓански организации кои се лоцирани во Македонија и кои се 
регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ од 2010).1 
Предлозите треба да придонесат кон остварување на општата цел на Цивика мобилитас.  
Општа цел: Општествена промена во Македонија, вклучувајќи подобра соработка 

меѓу граѓанските организации и меѓу нив и властите, која ги одразува 
очекувањата, проблемите, потребите и приоритетите на граѓаните. 

Општествената промена која ќе ја поддржи Цивика мобилитас треба да одговара на позити-
вен напредок во областите на доброто владеење (човекови права, демократија, владеење на 
правото, мир, ненасилство, толеранција, транспаренстност, отчетност, антикорупција итн.), 
децентрализацијата и развојот на граѓанското општество.   
Цивика мобилитас ја приоретизира поддршката на општествена промена која вклучува во 
главните текови назначување на сите или на некоја од следниве три „трансверзални теми“: 
родови прашања, меѓуетнички односи и миграции. 
 
Дополнително, предлозите треба да ѝ помогнат на програмата да ја исполни следната цел.  
Цел на програмата: Да се постигнат мерливи и трајни подобрувања во димензиите на 

Индексот на граѓанското општество2: 
1. Практикување вредности; 
2. Граѓански ангажман;  
3. Ниво на организација; 
4. Перцепција на влијанието. 

Индексот на граѓанското општество (ИГО) претставува глобален акциско-истражувачки проект 
посветен на развојот на граѓанското општество. ИГО е развиен од ЦИВИКУС – Светска али-
јанса за граѓанско учество. ИГО беше спроведен во повеќе од 60 земји. Во Македонија, ИГО 
беше спроведен двапати, во 2006 и 2011 година.  
Во рамките на Цивика мобилитас, ИГО обезбедува основа за Теоријата на промена, т.е. по-
добрувања во гореспоменатите четири димензии на ИГО. Цивика мобилитас ги користи 
резултатите од четирите димензии од ИГО 2011 како основа за мерење на достигнувањата за 
периодот 2014-2018 г.  
Еден од новитетите на програмата Цивика мобилитас е дека ќе се служи со ИГО при стратеш-
кото планирање, а и како практична алатка која може да послужи за инспирирање и водење на 
граѓанското општество во процесите на управувањето со промените на сите нивоа на интер-
венција: национално, регионално и локално ниво, секторски и тематски нивоа, како и ниво на 
поединечни ГО, нивните лидери, раководители и персонал.  
 
На ниво на поединечни ГО, предлозите треба да придонесат кон постигнување на некој или на 
сите од следниве резултати:  
Резултат 1: Граѓанското општество е водено од неговите конституенти, граѓански-

те организации, другите актери на граѓанското општество и нивните 
конституенти подобро ги изразуваат своите идеи и се договараат за 
заеднички каузи и акции за општествени промени. 

Резултат 2: Граѓанското општество практикува добро управување - граѓанските ор-
ганизации, другите актери на граѓанското општество и нивните консти-
туенти имаат и практикуваат ставови, верувања и вредности кои се 
компатибилни со доброто владеење, децентрализацијата и (позитив-
ните) општествени промени. 

Резултат 3: Граѓанското општество е вмрежено - граѓанските организации, другите 
актери на граѓанското општество и нивните конституенти се ангажира-
ат во општествена акција и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ 
актери од другите сектори, особено граѓаните во улога на членови, 
волонтери, учесници, донатори и поддржувачи. 

                                                                 

1 Погледни ги критериумите подолу. 
2 ЦИВИКУС - Индекс на граѓанско општество за Македонија - Долг пат до поголем граѓански ангажман, достапен: 

http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1140-dolg-pat-do-pogolem-graganski-angazman-izvestaj.html. 
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Резултат 4: Постои критична маса на граѓанско општество за промена - постои 
критична маса од 100 релевантни, одржливи, силни и активни граѓан-
ски организации на национално ниво. 

Резултат 5: Граѓанското општество ја унапредува демократијата и децентрали-
зацијата - критичната маса од 100 граѓански организации, други актери 
на граѓанското општество и нивните конституенти успешно ги промо-
вираат демократијата, децентрализацијата и општествената промена 
на национално ниво. 

 
1.3. ПРИОРИТЕТИ  
Во периодот на спроведување, Цивика мобилитас (2014-2018) има цел да постигне широко 
покривање на граѓанските организации во сите географски (плански) региони на Македонија, 
низ сите општествени сектори (наведени подолу) и со различни оценки од индексот ИГО. 
Според тоа, во овој повик, ниту еден од наведените приоритети нема да биде ексклузивен, 
т.е. нема да води кон автоматско одбивање на пријавите. Сепак, Комитетот за избор на гран-
тови ќе ги земе предвид за постигнување на побалансирана почетна група на институционал-
ни грантисти. Во понатамошните повици, овие приоритети ќе бидат дел од критериумите за 
избор со цел да се одредат географските, секторските и димензиските (според ИГО) јазови во 
граѓанскиот сектор во Македонија.  
Овие приоритети се: 

 Географско покривање на сите 8 плански региони; 

 Секторска, институционална поддршка за ГО во стратешките сектори на доброто 
управување (човекови права, демократија, владеење на правото, мир, ненасилство, толеран-
ција, транспарентност, отчетност, антикорупција), децентрализација и развој на граѓанското 
општество, како и култура, женски права, деца, млади и студенти, стари лица, лица со посеб-
ни потреби, ЛГБТИ, вработување, животна средина и природни ресурси, образование, наука и 
истражување, заштита на потрошувачите, здравје и здравствена заштита, информации, 
комуникации и медиуми и друго.  

 Индекс на граѓанското општество, граѓански организации со различни оценки (на 
скала од 0 до 100) за четирите негови димензии (практикување вредности, граѓански ангаж-
ман, ниво на организација и перцепција на влијанието) со фокус на граѓанскиот ангажман.  

 Патокази (ИР/ОЈ), граѓанските организации кои ќе покажат максимален потенцијал за 
институционален развој во однос на целиот сектор, како и за сопствено организациско јак-
нење, на тој начин придонесувајќи кон општествена промена во земјата.  

 

1.4. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА 
Целокупниот индикативен износ на средства кој е на располагање за овој повик за предлози е 
1.500.000 швајцарски франци, за сите институционални грантисти кои ќе бидат поддржани во 
период од три години. Расположливиот износ за првата година е 500.000 швајцарски франци. 
Просечниот износ кој ќе биде доделен по грантист ќе изнесува приближно 30.000 швајцарски 
франци на годишно ниво, што всушност изнесува1.500.000 МКД годишно. 
Цивика мобилитас го задржува правото да го измени овој износ (зголеми, намали) во завис-
ност од резултатите на овој повик.  
Цивика мобилитас исто така го задржува правото да не додели дел или сите расположливи 
средства и да ги алоцира за идни повици. 
 

1.5. ГРАНТОВИ 
 

1.5.1. Број на пријави 
Апликантите не смеат да поднесат повеќе од една пријава на овој повик.  
 

1.5.2. Времетраење 
Грантовите под овој повик ќе бидат обезбедени за период до најмногу 3 години (36 месеци).  
Продолжувањето на поддршката на институционалните грантисти за втората и за третата 
година ќе зависи од нивните достигнувања во поглед на институционалниот развој/организа-
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циското јакнење кои тие ќе го постигнат со поддршката од институционалните грантови, што ќе 
треба да биде одобрено од Комитетот за избор на грантови. 
 

1.5.3. Пресметка на институционалните грантови 
Големината на грантовите на годишно ниво нема да надмине минимум 15.000 и максимум 
40.000 швајцарски франци по институционален грантист.  
Институционалните грантови во овој повик ќе бидат обезбедени врз основа на просечниот 
годишен буџет (приходи) на апликатите од последните три финансиски години. Цивика моби-
литас има за цел да придонесе со приближно 30% од просечниот годишен буџет на избраните 
грантисти. Сепак, ова е само индикативен процент и конечниот износ за кој ќе има договор 
може да варира, зависно од исходот на процесот на преговори пред склучувањето на догово-
рот. Тој процес ќе ја вклучи споредбата на финансиските потреби на апликантот, претставена 
преку барањето за грант, а ќе вклучи подготовка заедно со Цивика мобилитас, на јасен и 
оправдан буџет. 
 

1.5.4. Кофинансирање 
За овој повик не е потребно да се обезбеди кофинансирање. 

 
 

2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ 
 

Повикот се состои од три комплети на квалификациски критериуми:  
1) Актери, субјектот кој ја поднесува пријавата, потенцијални коапликанти и други 
соработници; 
2) Институционален развој / организациско јакнење (ИР/ОЈ) - процеси; 
3) Трошоци, типови на трошоци кои може да бидат земени предвид при одреду-
вањето на износот на грантот. 
 

2.1. АКТЕРИ 
 

2.1.1. Апликанти 
За да биде квалификуван за институционален грант под овој повик, апликантот мора:   

 да биде граѓанска организација која е регистрирана во Македонија согласно Законот за 
здруженија и фондации (2010).3 

Цивика мобилитас е отворена за граѓански организации со различни вредности, убедувања, и 
ставови. Сепак, како програма за добро владеење, треба да охрабрува однесување во соглас-
ност со принципите на добро владеење, како што се владеење на правото, транспарентност и 
отчетност и обесхрабрување на однесување кое не е во согласност со нив.  
Согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ), подготвувањето, испраќањето и објавува-
њето годишни финансиски извештаи е законска обврска. Па оттука, Цивика мобилитас пред сѐ 
поддржува граѓански организации кои ги исполнуваат законските обврски, наспроти тие кои не 
ги исполнуваат овие обврски. 
За таа цел, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите кои:  

 подготвиле, испратиле и објавиле годишен финансиски извештај кој ги покрива послед-
ните три финансиски години (ако е применливо) согласно ЗЗФ.  

 
Согласно овој критериум, апликантот треба да има: 

 подготвено годишни финансиски извештаи во законски пропишаниот образец (завршна 
сметка); 

 да ги има поднесено овие финансиски извештаи до Централниот регистар на Македо-
нија (ЦРМ) навремено, пред истекот на годишниот краен рок; 

 да ги има објавено извештаите на веб-страница или на друг начин.  
 

                                                                 

3 Закон за здруженија и фондации (16 април 2010), достапен на: http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-
izdanija.nspx?pYear=2010 
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2.1.2. Коапликанти 
За овој повик, не е потребно обезбедување коапликанти и согласно тоа, тие не се подобни.  
 

2.1.3. Други соработници 
За овој повик, не е потребно обезбедување други соработници4 и тие не се подобни.  
 

2.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ/ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ 
Институционалите грантови на Цивика мобилитас треба да го поддржат процесот на инсти-
туционален развој/организациско јакнење на избраните грантисти. 
Програмата ги поддржува сите типови процеси на институционален развој/организациско јак-
нење, доколку обезбеди тие да се:  

 Засновани на самооценката предвидена во Цивика мобилитас; 

 Предложени како патокази во Цивика мобилитас. 
 

2.2.1. Самооценка 
Пријавата за институционален грант на Цивика мобилитас треба да биде заснована на резул-
татите од самооценката. Таа вклучува пополнување прашалник за самооценка од секој од 
апликантите (како посебен документ) и резиме од самооценката (како дел од формуларот за 
пријавување).  
Самооценката се состои од пет дела според Теоријата на промени на Цивика мобилитас 
(семиња, почва, корени, стебла и плодови) и се компатибилни со димензиите на ИГО (практи-
кување вредности, граѓански ангажман, ниво на организација, перцепција на влијание): 

СЕМИЊА Основање, визија, мисија  

ПОЧВА Вредности, верувања, ставови  

КОРЕНИ Конституенти, граѓански ангажман  

ДРВА Ниво на организација 

ПЛОДОВИ Перформанси, влијание 

Прашалникот за самооценка е обезбеден како дел од пријавата. Пополнувањето на самооцен-
ката (прашалникот и резимето) е многу важно. Апликантите кои нема да ја пополнат и испра-
тат самооценката нема да бидат подобни за добивање институционален грант.  
 

2.2.2. Патокази 
Самооценката на Цивика мобилитас е наменета за инспирација и водење на апликантите во 
откривањето на организациските и институционалните јазови и формулирање идеи за подоб-
рување на организацијата. Овие идеи Цивика мобилитас ги нарекува патокази! 
Пријавата за институционален грант од Цивика мобилитас мора да содржи еден или повеќе 
патокази, во секоја од петте области (од самооценката и во табелата подолу). Наведувањето 
на овие патокази (пополнувањето на табелата подолу) е многу важно. Доколку не се попол-
нети и доставени патоказите, апликантот нема да биде подобен за добивање институцио-
нален грант на овој повик за предлози. 
Пристапот на Цивика мобилитас вклучува и разбирање дека промените во еден аспект на 
организацијата, имаат влијание и на други аспекти. Затоа, организацијата треба да се гледа 
сеопфатно („холистички“) и важно е апликантот да согледа и опише како различните патокази 
се испреплетуваат и надополнуваат. 
Кога еднаш е доделен грантот, Цивика мобилитас ќе работи со институционалните грантисти 
да ги реализираат нивните идеи, поддржани во нивната трансформација од менторите и од 
фасилитаторите на Цивика мобилитас.   
 

2.3. ПОДОБНИ И НЕПОДОБНИ ТРОШОЦИ 
За институционалните грантови во рамките на Цивика мобилитас, апликантите не треба да 
достават детален буџет покрај барањето за институционален грант.5 Цивика мобилитас ќе 
бара само од апликантите кои ќе се прелиминарно избрани за доделување грант, да испратат 
подетален план за работа и буџет во текот на фазата на склучување договор.  

                                                                 

4 Во терминологијата на ЕУ, други соработници се придружни организации, сродни организации, изведувачи и сл. 
5 Се бара само индикативен износ кој треба да биде во согласност со критериумите во подобласта 1.5.  грантови. 
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Затоа, овој дел служи само да обезбеди насока кои типови трошоци во рамките на Цивика 
мобилитас ќе се сметаат за подобни или неподобни во фазата на спроведување, со цел 
апликантите да бидат информирани кои трошоци може или не може да бидат финансирани 
преку институционалните грантови.  
Намерата е институционалните грантови да обезбедат основна буџетска/финансиска под-
дршка на институционалните грантисти за да ги спроведат своите целокупни, редовни, актив-
ности и да можат да ги ослободат човечките и техничките ресурси да работат, заедно со Ци-
вика мобилитас, на специфични процеси за организациска трансформација. Оттука, најголем 
дел од вообичаените оперативни трошоци ќе бидат подобни, вклучително: 

 Трошоци за бруто-плати (делумно) за основниот персонал; 

 Оперативни трошоци за редовна работа на граѓанските организации (канцелариски 
трошоци, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.); 

 Директни трошоци за програми/активности согласно акциските планови кои се реле-
вантни за институционалниот развој/организациското јакнење (обуки, конференции, 
публикации итн.); 

 Директни трошоци специфични за барањата за институционалните грантови (развој на 
човечки ресурси, дополнителна експертиза – ментори/фасилитатори и слично, како 
дополнување на оние обезбедени од Цивика мобилитас). 

 
Исто така како подобни, иако непрепорачливи, ќе бидат третирани следните трошоци:  

 Набавки или реновирања (целосни или делумни) на основни средства (земја, згради), 
возила, опрема, мебел и друг инвентар. Овие трошоци ќе може да бидат максимално 
20% од вкупниот износ на грантот и треба да бидат дополнително оправдани во фа-
зата на склучување договор. 

 
За институционалните грантови во рамките на Цивика мобилитас, следните трошоци нема да 
се сметаат за подобни:  

 Трошоци за активности кои се завршени на денот на потпишување на договорот за 
грант; 

 Трошоци кои се финансиски поддржани од друг донатор; 

 Кредити за трети лица; 

 Загуби при размена на валути; 

 Долгови и давачки за сервисирање на долгот. 
Институционалните грантисти може да ги користат институционалните грантови како кофинан-
сирање за исполнување на барањата на други донатори.  
 
 

3. ПРИЈАВА 
 
3.1. ФОРМУЛАР  
Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку формуларот за аплици-
рање. Овој формулар за аплицирање се состои од следниве делови:  
ДЕЛ I: Апликант, се состои од основни податоци, фокусирани на административните и кон-
такт-деталите на апликантот, како и профил со информации за неговиот географски и сектор-
ски опфат; 
ДЕЛ II: Барање за институционален грант (износ побаран од Цивика мобилитас за инсти-
туционална поддршка); 
ДЕЛ III: Самооценка, која е сочинета од прашалник за самооценка и резиме од самооценката, 
составено од петте претходно објаснети делови. Прашалникот треба да биде подготвен и 
поднесен како одвоен документ, додека резимето е составен дел на пријавата; 
ДЕЛ IV: Патокази,  составени од идеи за институционални и/или организациски подобрувања 
на апликантот, базирани на исходот од самооценката, а коишто ќе треба да бидат реали-
зирани со институционалниот грант; 
ДЕЛ V: Изјава, со која апликантот потврдува дека се согласува со условите на повикот за 
предлози и искажува посеветеност за спроведување на предложената институционална и 
организациска трансформација, со доделениот институционален грант; 
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ДЕЛ VI: Анекси, кои ги содржат бараните документи за поддршка во оваа фаза од процесот 
на пријава (дополнителни документи ќе бидат побарани во фазата на подготовка на договор).   
ДЕЛ VII: Листа за проверка за да се потврди дека деловите I до VI се комплетирани (и на 
соодветен начин); 
 

3.2. КРАЕН РОК 
Краен рок за поднесување на пријавите е 26 јануари 2015 г., до 16 часот (македонско време). 
Овој краен рок е валиден и за пријавите пратени преку пошта или курирска служба.  
Сите пријави треба да бидат примени од страна на Цивика мобилитас пред крајниот рок. 
Датумот на испраќање нема да биде земен предвид.  
За пријавите кои ќе бидат доставени на рака, приемот ќе биде евидентиран од страна на Ци-
вика мобилитас преку потпишана белешка со датум. 
 

3.3. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ФОРМУЛАРОТ  
Пополнетиот форумалар (пријавата) и прашалникот за самооценка мора да бидат пополнети 
на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат прифатени) и да бидат поднесени во 
испечатена и електронска форма.  
Соодветните обрасци можат да се најдат на следниот линк:  
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/formulari. 
Цивика мобилитас нема да ги прифати пријавите кои се поднесени само по електронски пат – 
истите ќе мора да бидат испратени по пошта или лично доставени, целосно испечатени и 
потпишани. Во спротивно, пријавите ќе бидат елиминирани во текот на административната 
контрола и нема да продолжат со проверката за квалификуваност од страна на комитетот за 
избор на грантови.  
 

3.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА 
Пријавата која е поднесена преку регистрирана пошта или курирска служба мора да биде 
доставена пред истекот на крајниот рок до следнава адреса:  
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) 
за програмата Цивика мобилитас 
ул. „Никола Парапунов“, бр. 41а 
Пошт. фах 55, 1060 Скопје, Македонија 
 
Пријавите мора да бидат поднесени во запечатен плик со истакнати: 

 Наслов на повикот за предлози: Цивика мобилитас - институционални грантови; 

 Референтен број на овој повик за предлози: ЦМ-ИНС-01; 

 Име на апликантот; 

 Адреса на апликантот;  

 Зборовите: „ДА НЕ СЕ ОТВОРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ОТВОРАЊЕ“.  
 
Запечатениот плик треба да содржи:  

 Еден оригинал, испечатен и потпишан во формат А4; 

 Пет копии, испечатени во формат А4.  
Ве молиме имајте предвид дека копиите мора да бидат вистинска копија од 
оригиналната потпишана верзија;   

 Една електронска верзија на ЦД или УСБ.  
Ве молиме имајте предвид дека електронската верзија треба да биде скенирана од 
оригиналната потпишана верзија! 
 

3.5. ЛИНИЈА ЗА ПОДДРШКА 
Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните апликан-
ти за собирање и одговарање на прашања поврзани со овој повик за предлози.  
Прашањата може да бидат поднесени преку електронска пошта на следната електронска ад-
реса: poddrska@civicamobilitas.mk. 
Пораките пратени до линијата за поддршка, треба да се насловени со референтниот број за 
овој повик (видете на насловната страница). 

http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/formulari
mailto:poddrska@civicamobilitas.mk
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Прашањата исто така може да бидат поставени и по телефон. Сепак, на персоналот на лини-
јата за поддршка му е наложено да побара од вас да ги доставите сите ваши прашања во 
писмена форма и да ги испратите на наведената електронска адреса.  
Прашања може да бидат поставени до линијата за поддршка и преку веб-страницата.  
 
Прашањата може да бидат поднесени до линијата за поддршка, не подоцна од 15 календар-
ски денови пред крајниот рок за овој повик (види на насловната страна). Цивика мобилитас 
нема обврска да обезбеди одговор на прашањата кои ќе бидат поднесени по овој рок.  
Цивика мобилитас нема обврска да одговара на прашањата што не се поднесени до персо-
налот на линијата за поддршка, туку се поднесени до другиот персонал на Цивика мобилитас. 
На персоналот на Цивика мобилитас му е наложено да не одговара на овие прашања и да ги 
пренасочи кон линијата за поддршка.  
Цивика мобилитас ќе одговори на сите прашања, не подоцна од 10 календарски денови пред 
крајниот рок на овој повик. Цивика мобилитас редовно ќе ги објавува сите одговори на веб-
страницата на Цивика мобилитас на следнава адреса:  
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/q-a. 
Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ја следат веб-страницата, за да 
бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања и одговори.  
 

3.6. ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ 
Цивика мобилитас ќе одржи неколку информативни сесии за овој повик за пријави. 
Провизорниот распоред за овие информативни сесии е:  

Локација Датум 

Струмица 15 декември 2014 г. 

Штип  16 декември 2014 г. 

Скопје 17 декември 2014 г. 

Битола 18 декември 2014 г. 

Гостивар 19 декември 2014 г. 

Цивика мобилитас ќе го објави конечниот календар на веб-страницата на следната адреса:  
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/info-sesii. 
Ве молиме редовно следете ја веб-страницата на Цивика мобилитас со цел да бидете инфор-
мирани за евентуалните промени во бројот, локацијата или датумот на овие информативни 
сесии.  
 
 

4. ОЦЕНКА   
 

Цивика мобилитас ќе ги оценува предложените пријави на следниот начин:  
 

Чекор 1 – Административна проверка 
Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на предложените пријави по 
следните критериуми: 

 Краен рок. Доколку е запазен, пријавате ќе се прифати, а доколку не е – ќе се одбие; 

 Пријава. Предложената пријава е поднесена со точниот формулар; 

 Јазик. Предложената пријава е поднесена на македонски јазик; 

 Оригинали и копии. Предложената пријава е поднесена во 1 оригинал, 5 идентични 
копии и 1 електронска копија на ЦД или УСБ; 

 Изјава. Изјавата е комплетна и потпишана од правниот застапник; 

 Прилози. Сите барани прилози се доставени. 

 Листа за проверка. Листата за проверка е комплетна. 
 

Чекор 2 – Проверка за подобност 
Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на пријавите по следниве критериуми:  

 Апликант. Апликантот е граѓанска организација регистирана во Македонија, согласно 
Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ); 

http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/q-a
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/info-sesii
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 Годишни финансиски извештаи. Апликантот има подготвени, поднесени и објавени 
финансиски извештаи за последните три финансиски години (ако е применливо); 

 Коапликанти. Предлогот не вклучува коапликанти; 

 Соработници. Предлогот не вклучува други соработници; 

 Кофинансирање. Предлогот не вклучува кофинасирање. 
Цивика мобилитас ќе води сметка и за следниве податоци: 

 Основни податоци. Предлогот ги вклучува сите основни податоци; 

 Географски и секторски опфат. Предлогот ги вклучува бараните податоци за 
географксата локаци и секторскиот опфат; 

 Барање за институционален грант. Предлогот вклучува барање за институцио-
нален грант кој е помеѓу 15.000 и 40.000 швајцарски франци и апликантот поднел ин-
формација за просечниот буџет во последните три години.  
 

Чекор 3 – Констатирање на самооценката (оценка на профили и портфолија) 
Цивика мобилитас нема да ги оценува самооценките на апликантите (ќе се бодуваат авто-
матски по димензиите на ИГО). Цивика мобилитас ќе ги користи самооценките за да креира 
профили на ГО според четирите димензии на Индексот на граѓанското општество (ИГО):   

1. Практикување вредности; 
2. Граѓански ангажман; 
3. Ниво на организација; 
4. Перцепција за влијанието. 

Цивика мобилитас потоа ќе ги класифицира профилите во повеќе портфолија според географ-
ските, секторските приоритети и приоритетите на ИГО дефинирани погоре. Тие ќе бидат про-
следени до Комитетот за избор на грантови, кој ќе донесе одлука за распределба на институ-
ционалните грантови, базирана на процената на овие портфолија и патоказите на секој од 
апликантите. 
 

Чекор 4 – Оценка на патоказите 
Цивика мобилитас ќе ги оценува патоказите предложени од секој апликант. За секоја пријава, 
Комитетот за избор на грантови ќе ги оценува патоказите преку следниот систем: секој патоказ 
ќе добие оценка од 1 до 5, со значење: 1-лошо, 2-доволно, 3-добро, 4-многу добро; 5-одлично.  
Секој патоказ ќе биде оценет според следните критериуми: релевантност, изводливост (што 
вклучува ефикасност и ефективност) и влијание (што вклучува и одржливост).  
Затоа, сите патокази заедно, ќе бидат оценувани со критериумот квалитет (кој ќе носи нај-
многу 25 поени) и ќе вклучува: конзистентност со резимето за самооценка (и со прашални-
кот); конзистентност помеѓу петте патокази и нивна поврзаност; придонес кон учење и споде-
лување; креативност, употреба на добри практики и иновативност на понудените решенија; и 
потенцијалниот придонес за општествени промени во Македонија. 
 

Патокази / критериум Релевантност Изводливост Влијание Подзбир Квалитет 

СЕМИЊА 5 5 5 15 

25 
ПОЧВА 5 5 5 15 

КОРЕНИ 5 5 5 15 

СТЕБЛА 5 5 5 15 

ПЛОДОВИ 5 5 5 15  

ВКУПНО 25 25 25 75 100 

 
Дополнително, Комитетот за избор на грантови ќе може (доколку смета дека е потребно) да 
примени и „тежински фактори“ за различните патокази, со две цели: да се нагласи вниманието 
на граѓанскиот активизам, односно фокусот на Цивика мобилитас на градењето конституенти, 
како и да се достигне подобар баланс на корисници на грантови по приоритетите на овој повик 
(географски, секторски, буџетски и димензии на ИГО и ИР/ОЈ потенцијал).  
Победничко портфолио ќе е она кое одговара на приоритетите на овој повик и кое вклучува 
предлози кои ќе добијат највисок просечен резултат низ сите патокази.  
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5. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА 
 
Следејќи го почетниот избор на предлози од страна на Комитетот за избор на грантови за 
победничкото портфолио, Цивика мобилитас ќе ја верификува административната, правната и 
финансиската подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чиишто предлози ќе 
бидат вклучени во победничкото портфолио ќе биде побарано да ги достават следните 
административни, правни и финансиски документи:  

1. Статут; 
2. Копии од годишните извештаи (вкл. финансиски) за последните три години (каде има);  
3. Докази за референци (основни акти, соработка) наведени во соодветните анекси.  

Во продолжение, доколку апликантите се регистрирани во системот ПАДОР на ЕУ, истите ќе 
може да достават копија од своите информации на ПАДОР.  
Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку апликан-
тите не ги поднесат овие документи во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие пријавата.   
 

6. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ 
 

Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои се одбиени од административни или 
други причини, објаснувајќи ги причините за недобивање институционален грант.  
Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле институционален грант, објас-
нувајќи ги причините за позитивната одлука на Комитетот за избор на грантови за добивање 
институционален грант.  
 

7. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 

 Датум 

Отворање на повикот за предлози  10 декември 2014 г. 

Информативни сесии 15–19 декември 2014 г. 

Краен рок за поставување прашања до линијата за поддршка 10 јануари 2015 г. 

Краен рок за одговор на прашањата од линијата за поддршка 16 јануари 2015 г. 

Краен рок за поднесување пријави 26 јануари 2015 г. 

Почеток на административната проверка 27 јануари 2015 г. 

Одлука на Комитетот за избор на грантови 27 февруари 2015 г. 

Известување за доделени грантови и за одбиените пријави 5 март 2015 г. 

Преговори и потпишување договори 5-25 март 2015 г. 

Ве молиме имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Цивика мобили-
тас ги поттикнува апликантите редовно да ја проверуваат веб-страницата:  
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/vremenska-ramka. 
 

8. ПРИГОВОРИ 
 
Одлуката на Комитетот за избор на грантови е конечна.  
Апликантите коишто сметаат дека биле оштетени поради грешка или нерегуларност во текот 
на процесот на пријавувањето, може да поднесат приговор до Цивика мобилитас, кој мора да 
биде во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањата за доделени грантови, а треба да 
се поднесе во канцеларијата на Цивика мобилитас (види во делот 3.4.) или на електронската 
адреса: prigovori@civicamobilitas.mk.  
Поднесувањето приговор нема да го одложи или промени процесот на склучување договори 
со избраните апликанти. На сите приговори ќе биде одговорено од страна на Цивика мобили-
тас во рок од 30 дена од денот на поднесувањето.  
 

9. ПРИЛОЗИ 
 
Формулар за пријавување (пријава), со вклучен прашалник за самооценка. 

http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/vremenska-ramka
mailto:prigovori@civicamobilitas.mk

