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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 6.10.2015  г.  

 

Прашање Одговор 

На кој начин би се вреднувал капацитетот на 
организациите? 

Дали врз основа на портфолио или врз основ 
на искуството на експертите предложени во 
проектниот предлог? 

Капацитетот и релевантното искуство на 
апликантот (и ако ги има партнерите и 
соработниците) за управување и спроведување на 
предложената специфична акција ќе се оценува 
врз основа на секција 1. од дел Б. од пријавата, 
особено потсекциите 1.1.3. и 1.1.4. т.е. и врз 
основа на портфлиото (референците) и врз основа 
на тимот за спроведување на акцијата 
(професионалниот капацитет), како и др. податоци 
наведени во пријавата во оваа секција. 

Дали може да се најмат temp. experts кои би 
дале додатна вредност на истражувањето 
(странци)? 

Да. 

Дали добитниците на специфични акциски 
грантови ќе бидат подобни да аплицираат на 
следните повици за институционални грантови? 

Не. 
Повеќе информации за овој критериум за 

подобрноста можете да најдете во Водичот за 
апликантите за овој повик: 
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-
sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во 
Забелешка (стр. 2) и во секција 3. Критериуми за 
подобност, 3.1. Актери.  

Дали партнерите на добитниците на 
специфични акциски грантови ќе бидат подобни да 
аплицираат на следните повици за 
институционални грантови? 

Да. 

Дали ќе се бара потврда на висината на 
примањата на предложениот персонал во 
претходниот период? 

Не се бара во фазата на аплицирање. Доколку 
биде избрана пријавата на апликантот во 
процесот на усогласување на договорот можно е 
да бидат побарани административни, финансиски 
документи и сл. Повеќе информации можете да 
најдете во Водичот за апликантите за овој повик: 
http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-
sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во 
потсекција 3.2.1. Големина на грантови и во 
секција 6. Административна, правна и финансиска 
верификација. 

Дали можеме да предвидиме надворешна 
ревизија? 

Да. Надворешна финансиска ревизија за овие 
грантови ќе биде задолжителна. 

За што и за кого е наменета е-платформа? Ако 
може да ни дадете конкретен пример. 

E-платформата треба да биде централно место 
каде ќе се влеваат сите информации поврзани со 
спроведувањето на програмата Цивика 
мобилитас. Таа треба да ја догради и прошири 
постојната веб-страница: www.civicamobilitas.mk. 
Taa e наменета на сите целни групи на Цивика 
мобилитас вклучувајќи ги сегашните и 
потенцијалните грантисти, граѓанските 
организации кои на некој друг начин се поврзани 
со спроведувањето на програмата но и граѓаните 
воопшто. Поточно, директни или примарни 
корисници се тимот на Цивика мобилитас, 
добитниците на грантови и нивните партнери (ако 
ги имаат), додека дополнителни корисници се 
останати апликанти и учесници во Цивика 
мобилитас, како и пошироката јавност. 

 
http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/komponenti/2/cm-sak-01 

https://www.facebook.com/civicamobilitas 
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