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Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со Повикот за мали акциски грантови 
бр. ЦМ-МАК-01, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 25.9.2015  г.  

 

Прашање Одговор 

kolku sto svativ pri postapkata za apliciranje spored 

noviot povik potreno e samo da go  dostavime 

Konceptot na proektot  po elektronski pat , a dokolku 

potoa pismeno bidam izvestena ke treba da ja  

dostavam i prijavata poplneta. 

Дa, апликантите чии концепти ќе бидат избрани од 

страна на Комисијата за избор на мали грантови, 
ќе добијат писмена покана да подготват пријава 

како што е наведено во Водичот. 

Прашања одговорени на 04.9.2015 

Since in the grant description and purpose its stated 

that applying is considered more reasonable if NGOs 

that are part of the Civica Forums are included as 

partners, I would like to know how can we reach out 

to those NGOs in order to realize the networking. I 

would also like to have more detailed information 

about the networking part(which is crucial for these 

projects), if its okay if we include as partners the 

municipality and local schools. 

Доколку учествувате на нашите следни регионални 

форуми би можеле да остварите таков вид на 

контакти. Датумите и местата на кои се одржуваат 

форумите можете да ги најдете на следниов линк 

http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/1/regionaln

i-forumi  

Сите тековни грантисти на Цивика мобилитас се 

објавени на нашата веб страна, но доколку ве 

интересираат други граѓански организации што 

учествувале на изминатите регионални форуми, 

може да побарате дополнително за кој регион ве 

интересира за да ви пратиме податоци. 

Сакаме по прв пат да аплицираме за мал грант, па 

ве молиме за насоки и сугестии, како и тоа дали би 

стигнале тоа да го направиме за овој квартал? 

Ви препорачуваме да го прочитате Водичот за 

апликанти кој содржи многу информации за 

програмата Цивика мобилитас.  

Што се однесува до вториот дел од прашањето, за 

ова тримесечие (јули-септември) одлуката на 

Комисијата за доделување на мали грантови ќе 

биде донесена во октомври.  

Би сакале да ни кажете дали како ново основана 

организација која работи на темата корупција, би 

можеле да аплицираме на овој повик, со цел да 

добиеме мал акциски грант. Истотака би сакале да 

Ве прашаме кои се условите за темите кои треба да 

бидат покриени во испратениот проект, или пак 

нема такви услови. 

Приоритетите можете да ги најдете во точка 2.2, 

додека пак критериумите за подобност во точка 3 

од Водичот за апликанти кој се наоѓа на следниов 

линк: http://civicamobilitas.mk/images/docs/cm-mak-

01/cm-mak-01-vodic-za-aplikantite.pdf 

Со оглед на тоа дека не сме целосно запознаени со 

начинот на функционирање на грантовите од 

Вашата организација би Ве замолиле за 

информација дали може да се аплицира за 

одреден грант во случај кога се работи за 

организација на одреден спортски настан 

фестивал.     

Приоритетите можете да ги најдете во точка 2.2, 

додека пак критериумите за подобност во точка 3 

од Водичот за апликанти кој се наоѓа на следниов 

линк: http://civicamobilitas.mk/images/docs/cm-mak-

01/cm-mak-01-vodic-za-aplikantite.pdf 

Имам идеја за еден проект, но не знам како оди 

постапката. Како се отвора невладина, каде треба 

да се пријави, колку кошта и сл. Кога би се 

информирала и би ги добила потребните одговори 

околу процедурата, навистина сакам да почнам да 

работам нешто кое знам дека сама ќе го истерам 

до крај. Инаку, по вокација сум новинар. Мојата 

идеја е за еден проект во кој ќе бидат вклучени 

децата. Ви благодарам однапред доколку ме 

Ве молиме консултирајте го тековниот Закон за 

здруженија на граѓани и фондации 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/dmdocuments/kosj

v/ZAKON%20ZA%20ZDRUZENIJA%20I%20FONDACII.

pdf кадешто детално е опишано на кој начин се 

регистрира невладина организација. 

Што се однесува до делот за тоа каков вид на 

организација и со која мисија и визија и делокруг 

на работење, тоа останува на вас и би требало да е 

поврзано со потребите и целите и целните групи 

http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/1/regionalni-forumi
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/1/regionalni-forumi
http://www.nvosorabotka.gov.mk/dmdocuments/kosjv/ZAKON%20ZA%20ZDRUZENIJA%20I%20FONDACII.pdf
http://www.nvosorabotka.gov.mk/dmdocuments/kosjv/ZAKON%20ZA%20ZDRUZENIJA%20I%20FONDACII.pdf
http://www.nvosorabotka.gov.mk/dmdocuments/kosjv/ZAKON%20ZA%20ZDRUZENIJA%20I%20FONDACII.pdf
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упатите барем основно и стартно што треба да 

направам. 

кои сакате да ги адресирате. За се друго потоа 

можете да ги следите сите тековни и идни повици 

на Цивика мобилитас за поддршка на граѓанското 

општество. 

Прашања одговорени на 28.8.2015 

Дали може да приложи Образец за концепт 

НВО кое не спаѓа во наведените региони за 

форуми? 

Со форумите се опфатени сите региони во 

Македонија. Како и да е, може да поднесете 

пријава и доколку не сте учествувале на некој од 

форумите. 

Дали е допустливо: 

- да се приложи повеќе од еден Образец за 

концепт? 

- вториот соработник во предлог-прокетот, да 

аплицира со друг Образец за концепт, во различна 

област од веќе наведеното НВО?  

- членови на гореспоменатото НВО и членови 

на НВО партнер од Кавадарци да учествуваат на 

вашите идни регионални форуми, и покрај тоа што 

не припаѓаме на наведените региони? 

- Апликантите на овој повик за грантови (види 

точка 3.1.1 од Водичот за апликанти) можат да 

аплицираат со повеќе од една апликација односно 

концепт. 

- Соработниците во една апликација на овој 

повик за грантови (види точка 3.1.1 од Водичот за 

апликанти) можат да бидат апликанти во друга 

апликација односно концепт. 

Значи, нема ограничувања за бројот на 

апликации/концепти, но апликантите треба да 

имаат предвид дека се предвидени вкупно 48 мали 

грантови за целата програма, односно 12 годишно, 

или 3-4 по квартал. 

- Со форумите се опфатени сите региони во 

Македонија. Како и да е, може да поднесете 

пријава и доколку не сте учествувале на некој од 

форумите. 

 

Водичот вика дека акцијата мора да треа мах 

12 месеци, но кој е минимумот на траење на 

акцијата? Дали истата мора да е во месеци или 

може да биде изразена и во денови? 

Акцијата може да трае и во денови, доколку 

трошоците се во корелација и подобни на овој 

повик за грантови и истата е во согласност со 

приоритетите на програмата Цивика мобилитас. 

Приоритетите можете да ги најдете во точка 2.2, 

додека пак критериумите за подобност во точка 3 

од Водичот за апликанти кој се наоѓа на следниов 

линк: http://civicamobilitas.mk/images/docs/cm-mak-

01/cm-mak-01-vodic-za-aplikantite.pdf 

Доколку аплицираме до крајот на месец август, 

кога отприлика би се знаеле резултатите за тоа кои 

организации имаат добиено грандови? 

Како што е наведено во точка 7 од Водичот за 

апликанти на овој повик, по проверката на 

административниот квалитет и подобноста за 

секое тримесечје, Комисијата за избор мали 

грантови ќе ги одбере добитниците на грантови на 

почетокот од секое следно тримесечје. 

За ова тримесечие (јули-септември) одлуката ќе 

биде донесена во октомври.  

Прашања одговорени на 21.8.2015 

Ние сме ново основана здружение, чија е цел е 

да ја едуцира и информира Македонската 

младината за корупцијата и нејзините негативни 

ефекти на регионално и глобално ниво. Би сакале 

да ни кажете дали како ново основана 

организација која работи на темата корупција, би 

можеле да аплицираме на овој повик, со цел да 

добиеме мал акциски грант. Истотака би сакале да 

Ве прашаме кои се условите за темите кои треба да 

Датумот на регистрација на организацијата не е 

исклучувачки критериум на овој повик за мали 

акциски грантови. Повеќе информации за 

критериумите за подобност може да најдете во дел 

3.1.1 на Водичот за апликантите:  

http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-

mak-01/cm-mak-01-vodic-za-aplikantite.pdf 
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бидат покриени во испратениот проект, или пак 

нема такви услови. 

Сакам само да прашам дали доколку една 

организација се пријави за мал акциски грант и го 

добие, подоцна има право да аплицира и на 

вториот повик за институционални грантови? 

Да, може да се пријави на останатите повици за 

грантови на Цивика мобилитас.  

Повеќе информации може да најдете во дел 

3.1.1 на Водичот за апликантите:  

http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-

mak-01/cm-mak-01-vodic-za-aplikantite.pdf 

 
http://civicamobilitas.mk/ 

https://www.facebook.com/civicamobilitas 
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