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Цивика мобилитас

Повик за специфични акциски грантови бр. ЦМ-САК-01, Прашања и одговори

Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со Повикот за специфични акциски
грантови бр. ЦМ-САК-01, поставени на информативните сесии или по е-пошта до линијата за поддршка
на Цивика мобилитас до 14.10.2015 г.
Прашање
Сакав да Ве прашам дали продуцентска куќа
која продуцира емисии од различен карактер
влегува според Вашиот повик во делот на
медиум?

Одговор
Не, продуцентските куќи не се во согласност со
критериумите за подобност за овој Повик.
Повеќе информации можете да најдете во
Водичот за апликантите за овој повик:
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmsak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција
3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.

Stranska organizacija koja ima registrirano
Да, доколку е регистрирана во Македонија
kancelarija vo Makedonija soglasno zakonot za
согласно Законот за здруженија и фондации
registriranje na zdruzenija I fonadacii, dali ke se smeta
(2010).
za legitimna da aplicira na povikot?
Не, стопанските комори не се во согласност со
критериумите за подобност за партнер за овој
Повик.
Дали СКСЗМ (Стопанска комора на
Повеќе информации можете да најдете во
Северозападна Македонија) може да се јави како
Водичот за апликантите за овој повик:
партнер?
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmsak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција
3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.
Институционални грантисти на Цивика
мобилитас http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/vesti-ijavnost/vesti/60-prv-informativen-sostanok-naКаде може да се најде списокот на грантисти на
grantistite-na-civika-mobilitas
ЦИВИКА?
Акциски грантисти на Цивика мобилитас
http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/vesti-ijavnost/vesti/78-izbrani-se-dobitnicite-na-akciskitegrantovi-na-civika-mobilitas
Да, може да се вклучат. Примарната целна
група на специфичните акциски грантови се
грантистите и другите учесници во Цивика
мобилитас, но тоа не ги исклучува сите останати
Дали соработници на проектот мора да бидат
граѓански организации од мрежата на Цивика
од соработка или учество.
(односно, дали може да се вклучат и граѓански
Повеќе информации можете да најдете во
организации кои не биле грантисти на Цивика)
Водичот за апликантите за овој повик:
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmsak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција
3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.
Да, но само доколку не сте добитник на
специфичен акциски грант.
Повеќе информации за овој критериум за
Доколку аплицираме за Специфичните акциски
подобноста можете да најдете во Водичот за
грантови, на следната тема Истражување и развој
апликантите за овој повик:
(ИР), како апликант, дали понатаму имаме право
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmда аплицираме за Институционален грант?
sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во
Забелешка (стр. 2) и во секција 3. Критериуми за
подобност, 3.1. Актери.
Зависи од тоа за кој тип на грантови на Цивика
мобилитас е наменет повикот. Повиците за
институционални (ИНС) и за акциски (АКТ, САК)
Повиците на Цивика дали меѓусебно се
грантови меѓусебно се исклучуваат. Но, повиците
исклучуваат? Односно, дали доколку аплицираш/ за мали (МАК) и за ад хок грантови (АДХ) не се
добиеш мал грант, дозволено е да се аплицира и исклучуваат меѓусебно ниту пак со повиците за
за специфичен акциски или институционален
институционалните (ИНС) и за акциските (АКТ,
грант?
САК) грантови.
Повеќе информации за овој критериум за
подобноста можете да најдете во Водичот за
апликантите за овој повик:
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http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmsak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во
Забелешка (стр. 2) и во секција 3. Критериуми за
подобност, 3.1. Актери.
Нема. Сепак имајте предвид дека трошоците
треба да се релевантни и оправдани за акцијата.
Дали има определено лимит за различните
Ве молиме не заборавајте да го пополните делот
категории трошоци во буџетот?
од буџетот, кој се однесува на оправданост на
трошоците.
Партнерот/ите учествуваат во креирање и
спроведување на акцијата и нивните трошоци се
подобни на истиот начин како и оние на
Која е разликата меѓу соработник и партнер во апликантот.
повикот?
Соработниците може да учествуваат во
креирање и спроведување на акцијата, но нивните
трошоци не се подобни на истиот начин како и
оние на апликантот.
Да, дел од форумите и се наменети за
Дали добитниците на специфичните грантови
грантистите на Цивика мобилитас. Сепак ве
може да ги користат ресурсите на Цивика
советуваме да предвидите и други активности,
мобилитас, како на пример форумите?
освен форумите на Цивика мобилитас.
Не може.
Повеќе информации за овој критериум за
Дали може пријавата да опфати две теми или
подобноста можете да најдете во Водичот за
два типа на сепцифични акциски грантови, на
апликантите за овој повик:
пример и истражувачко новинарство и
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmопштествена промена?
sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција
3. Критериуми за подобност, 3.3.
Акции/Активности.
Темите ќе се дефинираат во соработка. Повеќе
информации за соработката можете да најдете во
Водичот за апликантите за овој повик:
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmДали темите за истражувачкото новинарство ќе
sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf
бидат дефинирани од Цивика мобилитас и дали ќе
Особено во секција 2. Специфични акциски
мора да се однесуваат само на грантистите на
грантови, 2.2. Приоритети.
Цивика мобилитас?
Во вашата пријава ве охрабруваме да
предложите како ќе работите со Цивика
мобилитас и сите нејзини актуелни и идни
институционални и акциски грантисти.
Да, можете да вклучите. Ве молиме имајте
предвид дека примарна целна група се тековните
и идните грантисти на Цивика мобилитас.
Ако се планирани активности за градење на
Повеќе информации за соработката можете да
капацитетите на НВОи, дали можеме да вклучиме
најдете во Водичот за апликантите за овој повик:
организации кои не се грантисти или биле
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cmпретходно грантисти на Цивика?
sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf
Особено во секција 2. Специфични акциски
грантови, 2.2. Приоритети.
Да, треба да се предвиди ревизија за проектот.
Дали да се буџетира ревизија за проектот?
Од нашето искуство трошоците за ревизија се во
висина од околу 2 % од буџетот на акцијата.
http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/komponenti/2/cm-sak-01
https://www.facebook.com/civicamobilitas
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