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ЗАБЕЛЕШКА
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени на инфо-сесиите
одржани од 15 до 19.12.2014 година, како и оние пристигнати по електронска пошта или
преку телефон до линијата за поддршка.
Одговорите се групирани според документите на повикот: Водич, Само-оценка, Пријава, како
и неколку општи прашања на почетокот и крајот кои се однесуваат на овој повик. Одговорите
на прашањата кои не се однесуваа конкретно на овој повик, ќе бидат објавени дополнително
во делот на веб-страницата насловен како Најчесто поставувани прашања.
Прашање

Одговор

A. ОПШТО
1.

Дали може да ги опишете точните
чекори за аплицирање?

Во формуларите за аплицирање достапни на
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins01/formulari се дадени сите насоки за
аплицирање.
Презентациите од информативните сесии се
достапни на веб-страницата на Цивика
мобилитас.

Б. ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ
Исклучивост
2.

3.
4.

5.

Ако граѓанска организација добие
институционален грант, дали може
да аплицира и за друг?
Дали може да се аплицира за
институционален грант + друг?
Доколку во првите 2 години
аплицираме (и добиеме)
институционален грант за тие 2
години, дали третата година смееме
да аплицираме за акциски грант?
Дали ако добиеш акциски грант,
подоцна можеш да конкурираш за
институционален грант?

Да, но само за мали грантови, а ќе може да се
администрираат и ад-хок грантови во име на
неформалните, нерегистрирани актери на
граѓанското општество.
Не.

Не.

Приоритети (1.3.)
6.

Темата “миграции” што подразбира?

Улогата на граѓанските организации во областа
на миграциите и можните придобивки. На
пример, како граѓанските организации може да
го искористат потенцијалот на македонската
дијаспора во Швајцарија за придонес во
општествените промени во Македонија или пак
потенцијалот на македонската дијаспора за
позитивниот развој на Македонија.
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7.

Дали грантовите се ограничени на
одредени региони?

8.

Би сакал да знам дали оваа
поддршка се однесува и на сферата
од спортот?

Не, напротив. Географското покривање на сите
осум плански региони е еден од приоритетите
на првиот повик за институционални грантови.
Спортот не е исклучен, но не е еден од
приоритетните сектори.

Грантови (1.5.)

9.

10.

11.
12.

13.

Број на пријави (1.5.1.)
Дали може две организации
(партнери) да аплицираат за
институционален грант?
Времетраење (1.5.2.)
На кој временски период се однесува
грантот?
Апликациите дали се за
едногодишен грант?
Дали грантот мора да трае одреден
број на години (1/2/3) или пак може
неговото времетраење да биде и во
месеци изразено (пр. 18 месеци)?
Дали се календарски или фискални
циклусите на грантовите?

14.

Дали финансиската поддршка ќе
почне од март за оние ГО кои ќе
аплицираат до јануари?

15.

Дали договорите се потпишуваат на
3 години (доколку се бара грант за 3
години) или ќе се продолжува година
по година?
Дали при аплицирање за грант во
времетраење од 3 години, потребно
е да се аплицира со 3 годишен план?
Пресметка на грант (1.5.3.)
Дали има ограничување во
максимален годишен буџет на
организацијата, и дали големината
на буџетот значи неисполнување на
критериумите за пријава за
институционален грант?
Во однос на 30% од буџетот: Дали е
исклучувачки критериум ако на
пример граѓанската организација
апликант имала буџет од 120.000
евра во просек изминативе 3 години?
Односот на буџетот дали е
критериум?

16.

17.

18.

19.

Не. За институционален грант една пријава
(апликација) може да поднесе само едно
здружение/фондација (видете дел 1.5.1.).
Грантовите се предвидени за три години, а
апликантите може да побараат поддршка и за
пократок период (1 или 2 години).
Може да бидат за 1, 2 или 3 години.
Нема пречка да се побара поддршка и за
одреден број месеци, но се преферираат
годишни алокации.
Циклусите на грантови се годишни (пр. од март
2015 до февруари 2016 г.) за периоди од една
до три години.
Според планираната динамика финансиската
поддршка треба да започне во април, но тоа е
подложно на промени зависно од обемот на
поднесените пријави и нивната оценка.
Договорите ќе бидат на три години (доколку
барањето е за три години), но после секоја
година ќе има оценка која ќе подлежи на одобрување од Комитетот за избор на грантови.
Да. Патоказите треба да имаат 3 годишен
фокус но работен план не е потребен во оваа
фаза.
Нема ограничување во однос на годишните
буџети на организациите. Има ограничување
од 40,000 ЦХФ на годишно ниво на износот на
побараниот грант (видете дел II од Пријавата и
дел 1.5.3 од Водичот за апликанти).
Не. Буџетот на организациите не е
исклучувачки критериум.

Не. Буџетот на организациите не е
исклучувачки критериум. Може да аплицираат
и организации со 0 буџет.
Комитетот за избор на грантови може да го
земе и тоа предвид (како и тие за регионална
или секторска припадност) при конечниот избор
на грантисти.
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Ко-финансирање (1.5.4.)
Дали може да се побараат средства
за предвремено кофинансирање?

Само како дел од Патеките.

Критериуми за подобност (2.)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

Апликанти (2.1.1.)
Кои се критериумите кои треба да ги
исполни граѓанската организација?

Дали може подружница на странска
фондација да аплицира за
институционален грант?
Дали на грантовите за
институционален развој може да
аплицираат здруженија на граѓани
кои вршат истражувачка дејност?
Ќе ве молиме да ни кажете дали
културните организации се подобни
за финансирање?
Дали националноста е критериум?

Дали под овој повик е подобна
идејата за организирање на семинар
на тема „Релација на стрип и
општество“ со опции тој да биде на
државно и на интернационално
ниво?
Дали оние ГО коишто добиле грант
од ЦИРа ќе се земат предвид?
Што можат да очекуваат млади
организации во текот на овој процес,
со оглед на тоа што очигледно им се
нуди повеќе на тие со континуитет?
Дали млади организации имаат
можност да добијат институционален
грант?
Дали е одреден периодот до кога
треба да е регистрирана граѓанската
организација?
Што со оние организации кои се
основани оваа година и сеуште не
можат да прикажат буџет?
Ко-апликанти (2.1.2.)
Дали се бараат (се потребни)
партнери за институционален грант?

Да е регистриранa според Законот за
здруженија и фондации (од 2010 година) и дa
ги има подготвено, поднесено и објавено
своите финансиски извештаи кои ги покриваат
последните 3 години (доколку е применливо)
според ЗЗФ (види дел 2.1.1. од Водичот).
Да, доколку е регистрирана според Законот за
здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
Да, доколку се регистрирани според Законот за
здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
Да, ако се регистрирани според Законот за
здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
Доколку се мисли на тоа каде е регистрирано
здружението / фондација, да, истото мора да е
регистрирано во Македонија. Доколку се мисли
на меѓуетнич-ки односи, тоа не е критериум.
Во оваа фаза на повикот, не е дозволено да се
коментираат конкретни идеи за апликации.
Имајте предвид дека е ова повик за
институционален (организациски), а не за
акциски (проектен) грант.
Повикот овозможува еднаков пристап за сите
здруженија и фондации.
Повикот овозможува еднаков пристап на сите
регистрирани здруженија и фондации.
Да, доколку се регистрирани според Законот
за здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
Не. Може да се пријави било која организација
регистрирана според Законот за здруженија и
фондации, до крајниот рок на повикот –
26.01.2015 година.
Доколку се регистрирани (според Законот за
здруженија и фондации), тие можат да
аплицираат. Во делот II. Барање за грант,
треба да наведат 0.
Не.
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Трошоци (2.3.)
За што можат да бидат користени
средствата од грантот?
Дали може институционалниот грант
да се користи за плати за
персоналот?

Во делот 2.3. од водичот за апликантите се
наведени подобните и неподобните трошоци.
Да, во делот 2.3. од водичот за апликантите се
наведени подобните и неподобните трошоци.

В. САМО-ОЦЕНКА
35.

Кои очекувања треба да ги исполни
самооценката?

36.

Дали упатството објавено на сајт ги
содржи сите прашања од онлајн
прашалникот?

37.

Дали под партиципативен начин на
пополнување на самооценката дали
се мисли на пополнување на
прашалникот со партиципација на
членовите на ГО?
Што се подразбира под
партиципативно пополнување на
самооценувањето?

38.

39.

40.

41.

42.

Ако во минатото сме правеле
самооценка, дали треба/може да се
повикаме и на претходните учесници
во самооценката?
Можно ли е да се вклучат и
резултати од претходно поминат
процес на самооценка? Дали се
наведуваат и учесниците од нив како
партиципиенти во самооценката?
Дали во прашалникот се внесуваат
волонтери со кои се нема договори
на дело?

Дали волонтерите во ГО мора да
имаат волонтерска книшка?

Самооценката (прашалникот и резимето) треба
да им помогне на организациите да ги
согледаат своите силни и слаби страни и врз
основа на тоа да ги формулираат Патоказите,
односно своите планови/предлози за
организациско јакнење и развој.
Прашалникот објавен на веб-страницата на
Цивика мобилитас во делот „формулари за
аплицирање“ т.е.
http://civicamobilitas.mk/images/docs/CM-INS001-Prasalnik_za_samoocenka.pdf е содржински
идентичен со он-лајн прашалникот.
Да, се мисли на што повеќе од конституентите.
Повеќе информации за самооценката може да
најдете во третата презентација, објавена на:
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins01/info-sesii.
Вклучување на дел од луѓето од
организацијата (членови, волонтери, персонал,
управни органи, корисници, целни групи и сл.)
во текот на спроведувањето на самоoценката.
Да.

Да, може да ги земете предвид во правењето
на оваа самооценка, со наведување во
резимето или во прилозите дека сте ги земале
предвид наодите од претходни самооценки.
Со волонтерите не се склучуваат договори за
дело. Доколку мислите на договори за
волонтерство, да, може да се внесат сите лица
кои ги даваат своите лични услуги, знаење и
вештини за придонес во заедницата преку
вашата ГО, доброволно и без надоместок без
разлика дали имате склучено договори за
волонтерство или имаат волонтерски книшки.
Не. Под волонтери се подразбираат
конституентите, кои ги даваат своите лични
услуги, знаење и вештини за придонес во
заедницата преку вашата ГО, доброволно и без
надоместок без разлика дали имате склучено
договори за волонтерство или имаат
волонтерски книшки.
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43.

Дали клубовите се “branch office” или
се сметаат како членство?

44.

Бидејќи активностите на
организацијата се волонтерски и
немаат буџет, што треба да се внесе
во прашалникот во делот буџет?
Јас го пополнив прашалникот за
самооценување, но во разговор со
моите членови, размислувам за
некои корекции во одговорите.
На информативната сесија која се
одржа денес во Holiday Inn дознав
дека може да се поништи и пак да се
внесе прашалникот, но кога го
стискам линкот за прашалникот ја
добивам следната порака:
- За жал, не ви е дозволено да
пристапите на анкетава.
- This invitation has already been used.
Ве молам да ми одговорите дали ќе
може да направиме повторно
пополнување на прашалникот и на
кој начин.
Анкетата за самопроценка е
потполнета од наша страна за што
добивме и повратен маил. При тоа
не ни даде опција да ја испечатиме и
сочуваме електронски одговорената
анкета.

45.

46.

47.

Дали е можно да се прават корекции
пред печатење на самооценката?

48.

19.Дали е можна корекција на
прашањата внесени во
прашалникот?

Да. Сојузите, мрежите, платформите и сл.
(делот од Прашалникот за самооценка 3.3).
Членови може да го одговараат за нивните
членови (физички или правни лица).
Се внесува 0.

Можете од друга адреса на вашата
организација повторно да го одговорите
прашалникот. Цивика мобилитас ќе ја земе
предвид самооценката која ќе биде поднесена
на хартија и електронски заедно со пријавата.

Опцијата за печатење се појавува во следен
прозорец по поднесувањето. Ве молиме
внимавајте, по последното прашање има
дадено насока за понатамошните чекори,
поточно дека по поднесувањето ќе може да се
отпечати.
Можете од друга адреса повторно да
пристапите до самооценката и да го
одговорите прашалникот. Цивика мобилитас ќе
ја земе предвид самооценката која ќе биде
поднесена на хартија и електронски заедно со
пријавата.
Повеќе информации за самооценката може да
најдете во третата презентација, објавена на:
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins01/info-sesii
Не може да се навраќате на поединечни
делови или прашања, но може да ја одберете
опцијата „излези и исчисти анкета“ и одново да
го одговорите прашалникот.
Повеќе информации за самооценката може да
најдете во третата презентација, објавена на:
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins01/info-sesii
Не може да се навраќате на поединечни
делови или прашања, но може да ја одберете
опцијата „излези и исчисти анкета“ и одново да
го одговорите прашалникот.
Повеќе информации за самооценката може да
најдете во третата презентација, објавена на:
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins01/info-sesii
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49.

Дали при аплицирање прашалникот
се праќа само онлајн?

50.

Која методологија се користи за
калибрација на резултатите од
самооценката/прашалникот?

51.

Откако ќе се калибрираат
резултатите врз основ на одговорите
наведени во прашалникот, кога ќе
бидат достапни резултатите?

52.

Кога организациите ќе добијат
резултати од самооценувањето и
интерпретација на истите?

Не. Покрај испраќањето онлајн, потребно е да
се поднесе на хартија и електронски, заедно со
пријавата за грант.
Прилагодена методологија на Индексот на
граѓанското општество на организациско ниво и
во согласност со Теоријата на промени на
Цивика мобилитас.
Квантитативните податоци од самооценката
(вклучително организацискиот дијамант) нема
да се достапни пред крајниот рок за овој повик
(26.01.2015 г.). Тие ќе бидат достапни по
завршувањето на изборот на грантистите.
Квантитативните податоци од самооценката
(вклучително организацискиот дијамант) ќе
бидат достапни по завршувањето на изборот
на грантистите. Во рамките на овој повик,
секоја организација треба самата да ги утврди
и интерпретира наодите.

Г. ПРИЈАВА
Профил (I.2.)
53.

Во делот “сектори на дејствување”
важно е што во суштина работи
организацијата или пак како е
официјално регистрирана во
регистарот на организации?

Суштинскиот (доминантниот) сектор на
дејствување на организацијата.

Годишен буџет (II.1.)
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.

За кои години се однесуваат
завршните сметки?
Годишни извештаи треба за 2011,
2012 и 2013 година (без 2014)?
Дали критериумот “буџет”
подразбира просечен буџет од
изминатите 3 години?
Дали е потребна завршната сметка
за 2014 година?
Доколку апликацијата ја доставиме
во jануари 2015, дали може и
буџетот за 2014 година да го
внесеме во просекот?
Дали е важен во било кој однос
буџетот на ГО за тековната (2014)
година?

Имаме проекти во коишто
донаторите директно ги вложиле
средствата кај конституентите (иако
нашата ГО даде свој придонес со

2011, 2012 и 2013 година.
Да.
Нема критериум „буџет“.
Во делот II. Барање за грант, треба да се
наведе просечниот буџет остварен во 2011,
2012 и 2013 година.
Не.
Не. Тој податок може да се наведе во резимето
од самооценката (дел III).
Заради еднаков пристап на апликантите, не се
бара буџет за тековната година. Ако е битно
различен од просекот во претходните три
години, може да се наведе во резимето на
самооценката. Буџетот за 2014 година ќе биде
побаран за избраните грантисти.
Средствата што не се предмет на
сметководството на организацијата, не може
да бидат прикажани во делот II. Барање за
грант од Пријавата.
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контактите, итн). Иако за тие
средства ние имаме придонесено,
тие не поминале низ наша сметка.
Има неформални групи кои сега се
регистрирани граѓански организации.
Во претходните години (кога биле
неформална група) имале средства.
Дали тие средства при аплицирање
ќе помогнат во тоа да тие граѓански
организации имаат подобар однос за
критериумот “буџет”?

Тој податок може да се наведе во резимето од
самооценката (дел III).
Нема критериум „буџет“.
Средствата што не се предмет на
сметководството на организацијата, не може
да бидат прикажани во делот II. Барање за
грант од Пријавата. Тој податок може да се
наведе во резимето од самооценката (дел III).

Барање за грант (II.3.)
Вредноста на грантот треба да биде
наведена во точна сума или пак
приближна?
Деталниот буџет кога треба да се
поднесе?

Треба да се наведе еден износ меѓу 15 и 40
илјади швајцарски франци годишно.

64.

Дали се можни отстапувања во
буџетот?

65.

Дали планирате корекции (во
износот) во понатамошните чекори
на програмата?

Како што е наведено во Пријавата, II. Барање
за грант , во оваа фаза не се бара детален
буџет, туку само барано (очекувано) ниво на
финансирање.
Во периодот од изборот на грантисти до
склучувањето на договори со нив, ќе почне
процесот на менторство во кој ќе се изработи
детален буџет, кој ќе може да се разликува од
барано (очекувано) ниво на финансирање
наведено во пријавата.

62.

63.

Не се бара детален буџет до крајниот рок за
пријавување.

Патокази (IV.)
66.

67.

Дали при пополнување на патоказите
сите слабости треба да се внесат,
или пак фокусот треба да се насочи
во одреден правец?
Се случува некои посилни
организации да немаат потреба од
почва (во патоказите). Дали сите
полиња мораат да се пополнат?

Тоа е избор на апликнатот.

Да, сите (полиња во) Патокази треба да се
пополнат.
Доколку нема потреба од посебни активности
во некој од патоказите, тоа треба да се
образложи во соодветното поле.

Прилози (VI.)
68.

Каква дополнителна документација
се бара при аплицирање?

69.

49.Дали се бара скратен исказ од
ЦРМ?

70.

Ве молиме да не известите што
треба да достават оние здруженија
што немаат завршни пресметки ниту
пак приходи над 2.500 ЕУР во
изминатите 3 години.

Во делот VI од Пријавата и делот 9 од Водичот
за апликантите се наведени документите кои
треба да се приложат кон пријавата.
Да, скратен исказ од годишна сметка.
Известување издадено од ЦРМ дека
организацијата нема приход во одредена
година поголем од 2.500 евра.
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Дали се информиравте од
Централен регистар и имате став за
ЗГ кои имаат обрт на средства под
2.500 евра и поднесуваат само
пријава?

Треба да се достави Известување од ЦРМ дека
организацијата нема приход во одредена
година поголем од 2.500 евра.

Д. ДРУГО
72.

Доколку се добие институционален
грант, дали МЦМС или некој друг ќе
помогне во јакнењето на ГО?

73.

Дали мониторирањето ќе го врши
МЦМС?

За добитниците на институционални грантови
ќе биде овозможено менторство од тимот на
Цивика мобилитас и споделување на знаења и
искуства со други граѓански организации преку
платформи за соработка.
Набљудувањето ќе се спроведе од целиот ЦМ
тим предводен од НИРАС, вклучувајќи го и
МЦМС.
Додатно, Цивика Мобилитас ќе поддржи
локална граѓанска организација или
партнерство на локални граѓански организации
преку грант за Набљудување, оценка и
известување. Овој грант може да биде
искористен од грантистите за да извршат
надворешно набљудување и оценка на Цивика
Мобилитас програмата и да известат за
резултатите.
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