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1. ОСНОВА
Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за
поддршка на граѓанското општество во Македонија, која 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 земјата и на
сите нејзини граѓани. Нејзината мисија е да биде движечка сила за одржливо граѓанско
општество, кое:
1) практикува позитивни, демократски вредности;
2) ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра интеракција со
своите конституенти;
3) е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и рурални,
разновидни организации на граѓанското општество;
4) има позитивно влијание врз понатамошниот развој на Македонија.
Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени
промени во (стратешки) области како што се добро владеење, децентрализација и развој на
граѓанското општество. Цивика мобилитас, исто така, го поддржува граѓанското општество и
во адресирањето на три „трансверзални теми“: родовите прашања, меѓуетничките односи и
миграциите.
Цивика мобилитас ги поддржува граѓанските организации и другите актери на граѓанското
општество во сите региони и општини, сектори и теми. Цивика мобилитас настојува да ги
намалува големите разлики меѓу и во рамки на самите региони во Македонија, како и меѓу и во
рамките на различните општествени сектори. Цивика мобилитас промовира внимателно
осмислен институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации, со
што истовремено цели да придонесе и кон развојот на целото граѓанско општество како сектор
и кон јакнење на самите граѓански организации.
За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне „критична маса“ од
100 граѓански организации кои активно се ангажираат во постигнување позитивни
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 во
Македонија според Законот за здруженија и фондации. Другите актери на граѓанското
општество, на пример невладини, непрофитни медиуми, научно-истражувачки установи, како и
синдикати и организации на работодавачи, исто така може да учествуваат во Цивика
мобилитас.
Цивика мобилитас исто така поддржува и неформални, нерегистрирани групи, актери на
граѓанското 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 грант преку
регистрираните граѓански организации.
Цивика мобилитас се состои од следниве компоненти и активности:
 Компонента 1: Поддршка, вмрежување, учење – што вклучува линија за поддршка;
национални, регионални, тематски и ад-хок форуми; фасилитација за граѓанските
организации кои даваат насоки за артикулирање, планирање и подготовка на
општествени иницијативи; и менторство за организации кои сакаат да ги подобрат
своите резултати;
 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 и национални акции,
практикантство и стипендии) и ад-хок грантови;
 Компонента 3: Истражување - предвидува истражувачки активности во: 1) Областите
на доброто владеење, децентрализацијата, општествени промени; 2) Индексот на
граѓанското општество и неговата применливост за институционален развој и
организациско јакнење; и 3) Трансверзални теми: родови прашања, меѓуетнички односи
и миграции.
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2. МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ
2.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ
Овој Повик за предлози е дел од компонента 2 од Цивика мобилитас и ги повикува
граѓанските организации од Македонија регистрирани согласно Законот за здруженија и
фондации, да поднесат предлози за мали акциски грантови.
Предлозите треба да придонесат кон Цивика мобилитас, и тоа кон остварување на нејзините:
Општа цел - Општествена промена во Македонија, вклучувајќи подобра соработка меѓу
граѓанските организации како и меѓу граѓанските организации и властите, ги одразува
очекувањата, проблемите, потребите и приоритетите на граѓаните.
Општествената промена која ја поддржува Цивика мобилитас треба да соодветствува со
позитивниот напредок во областите на доброто владеење, децентрализацијата и развојот на
граѓанското општество. Исто така, преку малите акциски грантови, Цивика мобилитас сака да ја
поддржи општествената промена која се осврнува на некоја или на сите три „трансверзални
теми“: родови прашања, меѓуетнички односи и миграции.
Цел на програмата - Да се постигнат мерливи и трајни подобрувања во димензиите на
Индексот на граѓанското општество1, посебно во димензијата за перцепција на влијанието.
Истовремено, на ниво на поединечни акции, предлозите на граѓанските организации треба
да придонесат кон постигнување на некој или на сите од наведените програмски резултати:
Резултат 1 - Граѓанското општество е водено од неговите конституенти – граѓанските
организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти подобро ги
изразуваат своите идеи и се договараат за заеднички каузи за општествени промени и
заеднички акции за промоција на овие каузи.
Резултат 2 - Граѓанското општество практикува добро управување: граѓанските организации
- другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти имаат и практикуваат вредности, верувања и ставови кои се компатибилни со доброто владеење, децентрализацијата и
(позитивните) општествени промени.
Резултат 3 - Граѓанското општество има создадено мрежи: граѓанските организации, другите
актери на граѓанското општество и нивните конституенти се ангажираат во општествена акција
и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ државни и недржавни актери во неа, но секогаш
со акцент на граѓаните во улога на членови, волонтери, донатори, учесници и поддржувачи.
Резултат 4 - Постои критична маса на граѓанско општество за промена: зголемено ниво на
организација во граѓанскиот сектор, што вклучува „критична маса“ од 100 релевантни и одржливи
граѓански организации на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку 5 сектори.
Резултат 5 - Граѓанското општество ја унапредува демократијата и децентрализацијата:
„критичната маса“ од 100 граѓански организации и нивните конституенти успешно ги промовираат
општествените промени на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку пет сектори.

2.2. ПРИОРИТЕТИ
Комисијата за избор на мали грантови на Цивика мобилитас ќе ги земе предвид следниве
приоритети:
 Географско покривање на сите осум плански региони. Цивика мобилитас ќе
организира регионални форуми низ целата земја за да ги охрабри граѓанските
организации, актерите на граѓанското општество и граѓаните да ги изразат нивните идеи,
да ги идентификуваат заедничките каузи и да формулираат заеднички акции. Цивика
мобилитас ќе ги следи регионалните форуми, преку поттикнување на граѓанските
организации и нивните соработници лоцирани во соодветните региони, заеднички да
поднесат пријави за мали грантови, а доколку овие пријави бидат избрани, ќе им
помогне да ги спроведат заедничките акции.

1

Граѓански ангажман, практикување вредности, ниво на организација, перцепција на влијанието – извештајот
ЦИВИКУС - Индекс на граѓанско општество за Македонија - Долг пат до поголем граѓански ангажман, е достапен на:
http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1140-dolg-pat-do-pogolem-graganskiangazmanizvestaj.html.
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Секторски, поддршка за акциите на граѓанските организации во општествените сектори
како доброто управување (човекови права, демократија, владеење на правото, мир,
ненасилство, толеранција, транспарентност, отчетност, антикорупција), децентрализација и развој на граѓанското општество. Исто така, може да бидат поддржани и други
сектори: култура, женски права, деца, млади и студенти, стари лица, лица со посебни
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.
Учество, малите акциски грантови се наменети да го охрабрат учеството на граѓанските
организации, актерите на граѓанското општество, граѓаните и другите актери во Цивика
мобилитас, особено во регионалните форуми. Од таа причина, Комисијата за избор на
мали грантови ќе им даде приоритет на предлозите за акции кои се поднесени од
граѓанските организации и нивните соработници што учествувале на регионалните
форуми или учествувале во некоја од последователните локални акции, организирани
од учесниците на форумот.
Соработка, малите акциски грантови имаат за цел да ги поддржат граѓанските
организации кои сакаат да ги промовираат нивните каузи на локално/национално ниво
во соработка со другите граѓански организации, граѓаните и властите. Од таа причина,
Комисијата за избор на мали грантови ќе им даде приоритет на предлозите за
локални/национални акции кои обезбедуваат оптимални резултати во однос на
соработката со посебен акцент на соработката со локалните/национални власти.

2.3. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА
Целокупниот индикативен износ на средствата расположливи за сите мали акциски грантови
во тековната фаза на програмата на Цивика мобилитас, 2014-2018, изнесува 20.000.000
денари. Цивика мобилитас планира да ги распредели овие средства на околу 48 мали акциски
грантови. Цивика мобилитас го задржува правото да не додели дел од средствата или сите
расположливи средства и истите да ги пренамени за други повици.

2.4. КОФИНАНСИРАЊЕ
За овој Повик за предлози се препорачува да се обезбеди кофинансирање, но истото не е
задолжително.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
Повикот се состои од четири групи критериуми за подобност:
1) Актери, субјектите кои ја поднесуваат пријавата, односно апликантот и соработниците;
2) Грантови, максималната големина на грантот и минималното и максимално времетраење
на акцијата;
3) Акции/активности, типови акции кои се охрабруваат/очекуваат со овој Повик за предлози;
4) Трошоци, видови трошоци кои може да бидат земени предвид при одредување на износот
на грантот.

3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти
За да биде подобен за грант во рамките на овој Повик за предлози, апликантот мора да биде
граѓанска организација што е регистрирана во Македонија, како здружение или фондација
согласно Законот за здруженија и фондации2.
Граѓанските организации што имаат добиено грантови од Цивика мобилитас во рамките на
останатите нејзини повици (на пример за институционални или акциски грантови, како и другите
типови) се подобни да аплицираат за мал акциски грант.

2

Закон за здруженија и фондации, Службен весник бр. 52,
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf
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3.1.2. Соработници
Во рамките на овој Повик за предлози, пријавите можат да вклучуваат еден или повеќе
соработници. Цивика мобилитас ја охрабрува соработката меѓу граѓанските и другите
организации, кои можат да придонесат за здраво и динамично граѓанско општество во
Македонија. Цивика мобилитас особено го охрабрува вклучувањето на локални (grass root)
организации, неформални групи на граѓани, поединечни граѓани (физички лица), властите,
универзитети, училишта, социјални партнери (организации на работодавачи и на работници),
медиуми и претпријатија (деловни субјекти).

3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот
Грантовите не смеат да ја надминат сумата од 400.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени овој износ (да го намали или зголеми) во зависност од
резултатите од овој Повик за предлози. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со
апликантот пред потпишување на договорот.

3.2.2. Времетраење
Побараните грантови, во рамки на овој Повик за предлози, не смеат да траат повеќе од 12
месеци.

3.3. АКЦИИ/АКТИВНОСТИ
Малите акциски грантови на Цивика мобилитас се наменети за поддршка на граѓански
организации кои сакаат да ги промовираат своите цели на локално/национално ниво.
Предлозите од граѓанските организации за малите акциски грантови би требало да се
однесуваат на некој од следниве типови акции/активности:
 Соработка со други актери, особено преку заедничко учење, споделување и
спроведување акции за општествена промена;
 Промоција, заштита и практикување на слободата на здружување и изразување;
 Подобрување на одѕивот на граѓанските организации на променливите проблеми,
потреби и приоритети на нивните конституенти;
 Зголемување на ангажманот на конституентите, вклучително на граѓаните и на
заедниците, во локални/национални општествени иницијативи;
 Промоција на толеранцијата и довербата на локално/национално ниво и мерлив
придонес во зголемувањето на јавниот дух.

3.4. ТРОШОЦИ
Во рамките на овој Повик за предлози, најголем дел од вообичаените оперативни трошоци
ќе бидат подобни, вклучително:
 Трошоци за бруто-плати за персоналот вклучен во спроведување на предложената
акција;
 Оперативните трошоци за редовната работа на граѓанската организација (канцелариски
трошоци, струја/греење, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за предложената
акција;
 Директни трошоци што ќе настанат за време на фазата на спроведување на
предложените акции/активности.
Сите други трошоци кои не се наведени погоре, нема да бидат подобни.

4. ПРИЈАВА
4.1. ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВА
Пријавите за овој Повик за предлози мора да бидат поднесени преку следниве обрасци за:
 КОНЦЕПТ, што се состои од елаборација на акциски план;
 ПРИЈАВА, што се состои од акциски план, актери, изјава на апликантот и прилози.
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4.2. КРАЕН РОК
Овој Повик за предлози нема одреден краен рок. Сепак, земајќи го предвид периодот на
спроведување на програмата Цивика мобилитас и времетраењето на грантот, овој Повик за
предлози ќе биде отворен до 30 јуни 2017 г. Пријавите може да бидат доставени во кое било
време до овој датум.
Комисијата за избор на малите грантови ќе носи одлуки на квартално ниво.

4.3. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
4.3.1. Образец за концепт
Апликантите мора:
 Да ги пополнат сите делови од образецот за концепт;
 Да го пополнат образецот за концепт на компјутер (не е дозволено пишување на рака);
 Да го достават образецот за концепт на македонски јазик. Дополнително, апликантите
можат да поднесат и верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално ниво во Македонија: албански, турски, ромски, српски, бошњачки или влашки јазик.

4.3.2. Образец за пријава
Апликантите, чии концепти ќе бидат избрани од страна на Комисијата за избор на мали
грантови, ќе добијат писмена покана да подготват пријава.
Овие прелиминарно избрани апликанти, мора:
 Да ги пополнат сите делови од пријавата, вклучувајќи ги и прилозите;
 Да ја пополнат пријавата на компјутер (не е дозволено пишување на рака);
 Да го достават образецот за пријава на македонски јазик. Дополнително, апликантите
можат да поднесат и верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално ниво во Македонија: албански, турски, ромски, српски, бошњачки или влашки јазик.
Обрасците може да ги најдете на: www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-mak-01/obrasci.
Сите дополнителни документи (брошури, писма, итн.) испратени во прилог на пријавата нема да
бидат земени предвид.

4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА КОНЦЕПТОТ И ПРИЈАВАТА
Пријавите мора да бидат поднесени во согласност со инструкциите во обрасците за концепт
и пријава, кои се дадени во прилог на овој Водич.
Концептот мора да биде доставен до Цивика мобилитас по електронски пат на следнава
адреса: cm-mak-01@civicamobilitas.mk, каде во предметот на пораката ќе биде наведен
референтниот број на овој Повик за предлози.
Апликантот кој ќе добие покана да поднесе пријава по прелиминарниот избор на неговиот
концепт мора да го направи тоа користејќи го образецот за пријава, даден во прилог на овој Водич.
Пријавите мора да бидат доставени пред крајниот рок даден во писмената покана, по
електронски пат на следнава адреса: cm-mak-01@civicamobilitas.mk, каде во предметот на
пораката ќе биде наведен референтниот број на овој Повик за предлози.

Страниците од концептот и пријавата, кои содржат потписи и печати треба да се испратат
скенирани.

4.5. ЛИНИЈА ЗА ПОДДРШКА
Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните
апликанти за прибирање и одговарање прашања поврзани со овој Повик за предлози.
Прашањата може да бидат поднесени до линијата за поддршка преку електронски пат и во
насловот да стои референтниот број за овој Повик (ЦМ-МАК-01) на следнава адреса
helpdesk@civicamobilitas.mk. Прашањата исто така може да бидат поставени и по телефон.
Сепак, на персоналот на линијата 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 и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.
Прашањата може да бидат поставени до линијата за поддршка во кое било време, а Цивика
мобилитас ќе одговара тековно и не подоцна од 5 работни денови од поставување на
прашањето. Цивика мобилитас редовно ќе ги објавува сите одговори на веб-страницата на
Цивика мобилитас на следнава адреса: www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-mak-01/q-a.
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Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ги следат нејзините веб-страница и
страница на Фејсбук, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања и
одговори.

4.6. РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ
Цивика мобилитас ќе обезбеди информации за овој Повик за предлози како дел од
регионалните форуми за соработка „Твој простор, твој глас“ и за време на други настани.
Регионалните форуми се отворени за сите граѓански организации и индивидуални активисти
кои се од регионот каде е организиран форумот. Регионалните форуми им овозможуваат простор на учесниците да ги изразат своите идеи, да ги идентификуваат заедничките каузи и да ги
формулираат заедничките локални акции за време или по форумот. Овие акции треба да бидат
формулирани во соработка со другите граѓански организации, граѓани и засегнати страни.
Цивика мобилитас ги објавува информациите за регионалните форуми, вклучувајќи ги
датумите и локациите на нивното одржување на веб-страницата на Цивика мобилитас:
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/1/regionalni-forumi.

5. ОЦЕНКА
Цивика мобилитас ќе ги оценува предлозите на следниот начин:

ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА
Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на концептот и на пријавата
според следните критериуми:

Концепт
 Концепт, предлогот е поднесен на точниот образец;
 Јазик, концептот е поднесен на македонски јазик;
 Поднесување, концепт е поднесен по е-пошта на: cm-mak-01@civicamobilitas.mk.

Пријава
 Писмо за покана, Цивика мобилитас го поканила апликантот да поднесе пријава за мал
акциски грант;
 Пријава, предлогот е поднесен со точниот образец и ги содржи сите барани делови;
 Јазик, пријавата е поднесена на македонски јазик;
 Поднесување, пријавата е поднесена по е-пошта на: cm-mak-01@civicamobilitas.mk.

ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ
Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на предлозите по следниве критериуми:
 Апликантот е регистриран во Македонија, како граѓанска организација согласно
Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ);
 Барањето за грант, предлогот вклучува барање за мал акциски грант кој е помал или
еднаков на 400.000 денари;
 Времетраењето на акцијата не е подолго од 12 месеци.

ЧЕКОР 3 – ОЦЕНКА
Комисијата за избор на мали грантови ќе го оцени секој концепт според следнава табела:
1. Релевантност на акцијата (релевантност на предложената акција во однос на целите,
резултатите и приоритетите на овој Повик за предлози; релевантност на акцијата за
проблемот, потребите и приоритетите), изборот на целната група.

30

2. Опис на акцијата (опис на процесот на општествена промена што го поддржува акцијата,
опис на активностите што промовираат општествена промена).

20

3. Буџет (оправданост на трошоците на акцијата)

20

4. Влијание (влијание на акцијата на локално/национално ниво, мерење на тоа влијание)

30

Максимум бодови

100
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6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ПРОВЕРКА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на мали
грантови, Цивика мобилитас ќе ја провери административната, правната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чиишто предлози ќе бидат
прелиминарно одобрени, ќе биде побарано да ги достават следните административни, правни
и финансиски документи:
1) Статути или други акти на основањето;
2) Копии од последниот годишен финансиски извештаи (или завршни сметки, извештај од
биланс на состојба и податоци од биланс на успех) за последната година (каде има).
Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку
апликантите не ги поднесат овие документи во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие
пријавата.

7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ
Овој Повик за предлози е отворен од 17 август 2015 г. и концептите може да се поднесуваат
во кое било време до 30 јуни 2017 г.
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.
Цивика мобилитас писмено ќе ги информира сите апликанти кои добиле мал акциски грант
согласно одлуката на Комисијата за избор на грантови. Исто така, Цивика мобилитас ќе ги
информира и сите апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

8. ПРИГОВОРИ
Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.
Апликантите коишто сметаат дека биле оштетени поради грешка или нерегуларност во текот
на процесот, може да поднесат приговор до Цивика мобилитас. Приговорите мора да бидат
поднесени во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањето за доделени мали акциски
грантови, а треба да се поднесе лично на адресата на Цивика мобилитас, Македонски центар
за меѓународна соработка (МЦМС), ул. Никола Парапунов, бр.41а, Скопје или по пошта на
адресата: Цивика мобилитас/МЦМС, П. фах 55, 1060 Скопје или на електронската адреса:
complaints@civicamobilitas.mk.
Поднесувањето приговор нема да го одложи или промени процесот на склучување договори
со избраните апликанти. Цивика мобилитас ќе одговори на сите приговори во рок од 30 дена од
денот на поднесувањето на приговорот.

9. ПРИЛОЗИ
Во прилог ќе ги најдете следниве обрасци:


Образец за концепт;



Образец за пријава3.

3

Пријавата ја пополнуваат и поднесуваат само оние апликанти, чии концепти ќе бидат избрани од страна на Комисијата за
избор на мали грантови и кои ќе добијат писмена покана да подготват пријава.
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