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Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со Повикот за акциски грантови бр. ЦМАКТ-01, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас, најдоцна до крајниот рок за
поставување на втората група прашања, 10.5.2015 г.
Прашање
Одговор
П3. Во врска со делот 1.1.4 Релевантно
искуство имам прашање кое поаѓа од одговорот
веќе даден на прашањето П1. објавено на страната
на Цивика Мобилитас, за правото на учество на
новосоздадени ГО кои немаат портфолио.
Дали во овој случај кога аплицира организација
Во делот од пријавата: 1.1.4. Релевантно
која е новоформирана без изградено портфолио во
искуство, се наведуваат само спроведени проекти.
делот 1.1.4 не треба да се пишува ништо или треба
да се даде опис на предлог проекти кои
Здружението ги има поднесено во периодоот од
формирањето до повикот ЦМ - АК-01,а кои се
сеуште во фаза на евалуирање од страна на
донаторите.
Посочениот параграф 2.1.2. посочува дека
П4. Потребно ни е подетално појаснување на апликантот и партнерите се подобни да
дел од водичот содржан во следниот цитат: учествуваат во креирање (осмислување) и
„Партнерот/ите учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и дека нивните трошоци
спроведување на акцијата и нивните трошоци се се подобни на истиот начин, како и за апликантот.
подобни на истиот начин како и оние на За разлика од соработниците опишани во делот
апликантот.“ -затворен цитат.
2.1.3 коишто не можат да добијат средства од
грантот, но може да играат важна улога во акцијата.
Да, Буџетот на акцијата - Прилог број 6 е
П5. Дали финансиските средства во барањето
единствениот буџет за предложената акција и
за акциски грант кои се потребни за активностите
треба да ги вклучува потребните финансиски
на партнерите кои се предвидени во заедничката
средства за апликантот и партнерите. Цивика
апликација, се составен дел на барањето за
мобилитас по препорака на Комисијата за избор на
буџетот на апликантот и дали тие средства
грантови, потпишува договор со апликантот (дел од
единствено се назначуваат на сметката на
содржината на Изјавата за партнерство – Прилог 3)
апликантот, а потоа се распределуваат со
во кој ќе бидат дефинирани обврските и правата по
подсметка кон партнерите?
разни ставки, вклучувајќи го и начинот на исплата.
П6. Дали партнерите поред договорот со
Партнерите со апликантот потпишуваат Изјава
апликантот потпишуваат и договор со грантистот? за партнерство (Прилог 3).
П7. Дали партнерите поднесуваат свое барање
Партнерите со апликантот потпишуваат Изјава
за акциски грант до грантистот?
за партнерство (Прилог 3).
Цивика мобилитас по препорака на Комисијата
за избор на грантови, потпишува договор со
П8. Дали партнерите добиваат средства од
апликантот (дел од содржината на Изјавата за
грантистот на својата сметка и така ги реализираат
партнерство – Прилог 3) во кој ќе бидат
планираните активности?
дефинирани обврските и правата по разни ставки,
вклучувајќи го и начинот на исплата.
Да, вкупниот износ по грант изразен во Буџетот
П9. Дали минималните и максималните на акцијата - Прилог број 6 е единствениот буџет за
означени износи по грант се однесуваат на предложената акцијата и треба да ги вклучува
вкупниот износ (апликант плус партнери)?
потребните финансиски средства и за апликантот и
за партнерите.
П10. Дали е правилно апликантот за своите
Не, вкупниот износ по грант изразен во Буџетот
активности да побарува одредена сума (се до
на акцијата - Прилог број 6 е единствениот буџет за
максималната), а партнерите за нивните
предложената акцијата и треба да ги вклучува
активности да побаруваат друга сума (се до
потребните финансиски средства и за апликантот и
максималната) во рамките на заедничката
за партнерите.
апликација?
П11. Прашања поврзани со пополнувањето на
Пријавата:
Дел А
Дел А. Резиме на акција
1. Целната група се чинителите на кои се
1. Краток преглед:
однесува акцијата, како и други чинители кои се
Вкупно 1 страна (стр. 4)
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Графа „Целна група‟ : чинители на кои се
однесува се за нас пензионери, а се бара и други
чинители кои се вклучени – дали се мисли и треба
да се наведат партнерски пензионерски здруженија
?
2. Извршно резиме (стр.5):
Дали за извршното резиме се мисли на
македонски јазик вкупно 2 страници и тоа заедно за
2.1-Актери + 2.2 Релевантност + 2.3 Опис на
акцијата + 2.4 Влијание и одржливост ?
Тоа подразбира стр. 5 и 6 ?
Дел Б. Акција
1. Апликант
- 1.1.1.Основни податоци - вкупно 1 страница
(7 стр.)
Дали страна 8. останува празна ?
1.1.2. Профил
(идентитет+конституенти+ниво
на
дејствување+сектори
на
дејствување+главен
сектор на дејствување) само на стр. 9?
Страна 10 останува празна?
1.1.3. Капацитет – вкупно половина од 11
страна?
1.1.4. Релевантно искуство - половина од
11 и цела 12 страница?
1.2. Партнери – вкупно една и половина
страница за сите партнери, или се мисли за секој
партнер по една и половина страница?
Прилог 1. Резиме на акцијата:
Дали се подразбира Краток преглед од 1
страна и Извршно резиме од 2 страници (вкупно три
страници=стр. 4,5 и 6) да бидат преведени на
англиски јазик и да бидат доставени како прилог 1.
на пријавата?
П12. Дали е дозволено буџетот да го креираме
над 30% од годишниот прилив на организацијата?
П13. Дали е дозволено една организација како
партнер да аплицира на конкурсот за акциски грант
а истовремено самостојно да аплицира во делот за
ад хок грантови?
П14. Дали е можно да закажеме консултативна
средба со вас околу некои дилеми при
проектирање на буџетот?
П15. Дали ако аплицираме на грантот како
ностел на пријавата, може да се појавиме и како
партнери во други апликации за истиот Акциски
грант?

П16. Под констутиенти што барате да наведеме,
тела на организацијата или нешто друго?

вклучени во акцијата, без разлика дали имате
партнерски однос со нив.
2. Да, извршното резиме на македонски и на
англиски јазик (Прилог/Annex 1 – Summary of the
action) ги вклучува деловите 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 и не
треба да надминува 2 страници (извршно резиме
на македонски јазик во пријава, 2 страници и во
прилог 1. извршно резиме на англиски јазик, 2
страници).
Дел Б
1. 1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.1 Основни
податоци – приложената табела не треба да
надминува повеќе од 1 страница.
1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.2 Профил –
приложена табела не треба да надминува повеќе
од 1 страница.
1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.3 Капацитет –
приложена табела не треба да надминува
половина страница.
1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.4 Релевантно
искуство – приложена табела не треба да
надминува повеќе од една страница и половина.
1.2. 1. Актери, 1.2 Партнери – овој дел не треба
да надминува повеќе од една страница и половина,
вклучувајќи ги сите партнери.
Прилог 1.
Да, извршното резиме на англиски јазик
(Прилог/Annex 1 – Summary of the action) ги
вклучува 1. Summary table/Краток преглед табела
која не надминува 1 страница и 2. Executive
summary/Извршно резиме со деловите 2.1, 2.2, 2.3
и 2.4 и не треба да надминува 2 страници.
Во рамките на овој повик, дозволените суми за
побаран буџет се опишани во делот 2.2.1 Големина
на грантот, односно грантовите не смеат да бидат
помали од 1.000.000 денари и поголеми од
1.800.000 денари за поединечен акциски грант.
Начинот за аплицирање и критериумите за
подобност на апликантите за ад хок грантовите ќе
бидат дополнително објавени на веб-страницата
на на Цивика мобилитас, http://civicamobilitas.mk/.
Не. Во дел 3.5. од Водичот за апликантите за
овој повик е објаснета улогата на линијата за
поддршка за овој повик.
Не, апликантите се подобни доколку испратат
само една пријава без разлика како ќе аплицираат
– како апликант или партнер (страница бр.3 од
Водич за апликантите)
Доколку се мисли на делот 1.1.2 Профил од
Пријавата, треба накратко да се напишат
конституентите на апликантот односно зависно од
природата на вашата организација тие можат да се
вашите
членови,
основачи,
поддржувачи,
засегнати граѓани и заедници, корисници, и
поширок круг на чинители, и други.

П17. Дали партнерот може да биде Трговско
Во делот 2.1.2. од Водичот (страна 8) е наведено
Радиодифузно Друштво, односно радио кое е
кој може да биде партнер на овој повик за грантови.
комерцијална радиостаница?
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П18. Дали изјавите треба да бидат заверени на
нотар, или само да бидат потпишани и печатирани?

П19. Ве молам да ми дадете објаснување за
буџетската ставка ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ - кој
вид на трошоци можат да влезат во оваа ставка?
П20. Дали една организација може да биде
партнер на два проекти, доколку не сме апликант
на ниеден?
П21. Доколку аплицираме како партнер на
акциски грант, дали ќе можеме да бидеме апликант
на мал грант?

П22. Дали може да добиеме малку повеќе
информации, односно подетално да ни објасните
што вклучуваат Резултат 4 и Резултат 5 од делот
1.2 Цели и Резултати од Водичот за апликанти?

Изјавата од апликантот треба да биде со потпис
од застапникот на апликантот и со печат од
апликантот; Изјавата за партнерство (доколку има)
треба да биде со потпис од застапникот на
партнерот и со печат од партнерот. Изјавите не
треба да бидат заверени на нотар.
Буџетската ставка ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ
содржи трошоци коишто не можете да ги
распределите во сите други наведени буџетски
линии од формуларот, Прилог 6 – Буџет на
акцијата.
Не, апликантите се подобни доколку испратат
само една пријава без разлика како ќе аплицираат
– како апликант или партнер (страна бр.3 од Водич
за апликантите)
Начинот за аплицирање и критериумите за
подобност на апликантите за малите грантовите ќе
бидат дополнително објавени на веб-страницата
на Цивика мобилитас.
За овој повик пожелно е предложените акции
најмногу да придонесат за резултатите 1, 3 и 5.
За период од четири години Цивика мобилитас
планира да постигне „критична маса” од 100
граѓански организации кои активно се ангажираат
во постигнување позитивни општествени промени
во Македонија. 100 граѓански организации се
организациите кои Цивика мобилитас ќе ги
поддржи со акциски или институционален грант.

П23. Дали организација регистрирана како
Подружница може да поднесе пријава доколку е
подружница може да поднесе пријава за грант?
регистрирана како посебно правно лице.
Начинот за аплицирање на ад хок грантовите ќе
П24. Дали може да ни испратите линк со детали
биде дополнително објавен и образложен на вебза рокот и можност за превземање на ад хок
страницата
на
Цивика
мобилитас,
грантовите, не можевме да најдеме на вашиот сајт?
http://civicamobilitas.mk/.
П25. Naseto zdruzenie potocno regionalen sojuz na
Првиот повик за институционални грантови ЦМpcelarski zdruzenieja vo koj clenuvaat lokalni
ИНС-01 заврши на 26.1.2015.
zdruzenija od Jugozapadna Makedonija (Debar,
Доколку сте заинтересирани да аплицирате за
Struga, Ohrid, Resen, Bitola, Prilep, Demir Hisar,
тековно отворениот повик за акциски грантови ЦМKrusevo i Kocevo), sakame da ucestvuvame na javniot
АКТ-01 ве молиме имајте предвид дека крајниот
povik za institucionaleni grantovi, so koj se nadevame
рок за аплицирање е 20.5.2015 до 16:00 часот.
deka ke gi zajaknime nasite kapaciteti, ke gi doblizime
За повеќе детали за сите идни повици за
nasite odnosi bidejki tuka ima clenovi makedonci,
грантови ве молиме редовно следете ја вебalbanci, turci i dr.mazi, zeni, mladi i dr.so ova obrakanje
страницата
на
Цивика
мобилитас,
sakame dopolnitelno da Ve prasame dali ke gi
http://civicamobilitas.mk/.
ispolnuvame uslovite da ucestvuvame na povikot.
http://civicamobilitas.mk/
https://www.facebook.com/civicamobilitas
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