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ЗАБЕЛЕШКА
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до линијата за поддршка
на Цивика мобилитас, најдоцна до крајниот рок за поставување прашања (21.10.2016 г.).
Одговорите се групирани според документите на повикот: Водич, самооценка, 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

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРАНТОВИ
2.2. ПРИОРИТЕТИ
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.3 Патокази.
Односно, Вашата пријава за институционалниот грант на
Приоритет е дадено на областите 1,3,5. Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика мобилитас
патоказите кои се однесуваат на секоја од петте области кои се
Што доколку во апликацијата се
предвиди активности и за некоја друга покриени со самооценката. Многу е важно да се наведат овие
патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем по еден
област или наместо некоја од
наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за секоја област
приоритети се предложи друга
нема да имаат право да добијат институционален грант. Меѓу
област?
петте патокази, Цивика мобилитас им дава приоритет на
патоказите кои се однесуваат на областите 1, 3 и 5.
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
3.1. АКТЕРИ
Доколку граѓанската организација
нема канцеларија дали е подобно за
институционален грант?
Дали новоотворена организација
може да аплицира?
Дали може да аплицираат граѓански
организации основани во 2016 кои
немаат годишни финансиски
извештаи?
Во прилози за пријавување на ТРЕТ
ПОВИК ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ГРАНТОВИ
ЦМ-ИНС-03 е наведен и:
Прилог 5. Копии од завршните сметки
за последните три години (2013, 2014,
2015/ доколку е применливо), како
што се поднесени до Централниот
регистер за секоја соодветна година;
Нашата организација е регистрирана
Јануари 2014.
Бидејки не можеме да доставиме
завршна сметка за 2013г., дали тоа би
значи дека не сме адекватни за овој
повик?

Прашањето е несоодветно поставено. Критериумите за
подобност се опишани во Водичот за апликанти во делот 3
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ).
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
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доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Според законот за здруженија и
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
фондации не бевме обврзани да
верификува законската, административната и финансиската
поднесуваме завршни сметки туку
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
само изјави/одлуки до централниот
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
регистар ако немаме приход за
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
предходната година поголем од
2000000 денари. Дали сме подобни за договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
аплицирање само со приложување на извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
овие изјави?
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Грантист сме на Цивика мобилитас на
Акциски грантови но акцијата и
Како што е наведено во Водичот за апликанти на повикот
ЦМ-ИНС-03 (точка 3.1.1.), грантистите на претходните повици
договорот се завршени. Дали сме
за институционални, акциски и специфични акциски грантови,
подобни да аплицираме за
институционален грант на повикот што НЕ се подобни за аплицирање на овој повик за грантови.
сега е отворен?
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
Доколку просечниот годишен буџет на 3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
граѓанските организации е помал од
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
1000000 денари, дали граѓанската
организација е подобна за користење фондации (ЗЗФ)
на институционален грант?
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
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грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
Дали можат да конкурираат
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
организации кои во изминатите три
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
години имале годишен буџет помал од
(на пр. намалување) и на работниот план.
30000 денари?
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Какво е влијанието врз формирањето
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
на буџетот за грантот, доколку се
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
работи за релативно нова
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
|4

Цивика мобилитас

Повик за институционални грантови бр. ЦМ-ИНС-03, Прашања и одговори

организација која само во 2015 година регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
остварила приходи, а предходните две фондации (ЗЗФ)
години работела само на волонтерска
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
база?
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
Колку финансиската состојба на
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
организацијата ќе влијае врз исходот
на апликацијата? Затоа што кај некои смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
организации има најави за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
осигурување на средтсва и
финасиската состојба, од предходната надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
година нема да важи за следната.
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
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доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
3.2. ГРАНТОВИ
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
Во прилози за пријавување на ТРЕТ
задржува правото да го смени предложениот буџет на
ПОВИК ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
ГРАНТОВИ
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
ЦМ-ИНС-03 е наведен и:
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Прилог 5. Копии од завршните сметки
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
за последните три години (2013, 2014,
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
2015/ доколку е применливо), како
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
што се поднесени до Централниот
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
регистер за секоја соодветна година;
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
Нашата организација е регистрирана
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Јануари 2014.
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Бидејки не можеме да доставиме
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
завршна сметка за 2013г., дали тоа би
верификува законската, административната и финансиската
значи дека не сме адекватни за овој
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
повик?
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
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Околу буџетот – во формата на
буџетот, дали индиректните трошоци и
резервите треба да бидат процент од
вкупните директни трошоци (E39), или
од некој друг број?

Дали подобните, а не препорачливи
трошоци ќе ги намалат шансите за
добивање на грант?

Доколку просечниот годишен буџет на
граѓанските организации е помал од
1000000 денари, дали граѓанската
организација е подобна за користење
на институционален грант?

Да, идеално и препорачливо е да бидат изразени/пресметани
во процент од вкупните директни трошоци, и соодветно на тоа
полето Е39 има таква формула. Но доколку не може да ја
изедначите вкупната сума на буџетот, пишете само сума, без
употреба на формулата, и додадете приближен процент.
Воедно не заборавајте:
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот Институционалните грантови не
смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не смеат да бидат
поголеми од 3.000.000 денари вкупно за времетраење од 18
месеци. На годишно ниво, односно за период од 12 месеци
висината на грантот не смее да го надмине износот од 2.000.000
денари. Цивика мобилитас го задржува правото да го смени
предложениот буџет на апликантот во зависност од резултатите
од овој повик. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен
со апликантот пред потпишување на договорот. Во процесот на
договарање, Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот
годишен буџет (приходи) на апликантот од последните три
години (ако е применливо) со побараните финансиски средства
за грантот, и доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена
на буџетот (на пр. намалување) и на работниот план.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот Институционалните грантови не
смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не смеат да бидат
поголеми од 3.000.000 денари вкупно за времетраење од 18
месеци. На годишно ниво, односно за период од 12 месеци
висината на грантот не смее да го надмине износот од 2.000.000
денари. Цивика мобилитас го задржува правото да го смени
предложениот буџет на апликантот во зависност од резултатите
од овој повик. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен
со апликантот пред потпишување на договорот. Во процесот на
договарање, Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот
годишен буџет (приходи) на апликантот од последните три
години (ако е применливо) со побараните финансиски средства
за грантот, и доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена
на буџетот (на пр. намалување) и на работниот план.
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
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доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
Дали можат да конкурираат
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
организации кои во изминатите три
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
години имале годишен буџет помал од
(на пр. намалување) и на работниот план.
30000 денари?
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
Какво е влијанието врз формирањето фондации (ЗЗФ)
на буџетот за грантот, доколку се
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
работи за релативно нова
организација која само во 2015 година грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
остварила приходи, а предходните две смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
години работела само на волонтерска времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
база?
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
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Дали тоа значи дека буџетот смее да
биде повеќе од 100% од просекот од
нашиот буџет?

Колку финансиската состојба на
организацијата ќе влијае врз исходот
на апликацијата? Затоа што кај некои
организации има најави за
осигурување на средтсва и
финасиската состојба, од предходната
година нема да важи за следната.

пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот Институционалните грантови не
смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не смеат да бидат
поголеми од 3.000.000 денари вкупно за времетраење од 18
месеци. На годишно ниво, односно за период од 12 месеци
висината на грантот не смее да го надмине износот од 2.000.000
денари. Цивика мобилитас го задржува правото да го смени
предложениот буџет на апликантот во зависност од резултатите
од овој повик. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен
со апликантот пред потпишување на договорот. Во процесот на
договарање, Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот
годишен буџет (приходи) на апликантот од последните три
години (ако е применливо) со побараните финансиски средства
за грантот, и доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена
на буџетот (на пр. намалување) и на работниот план.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
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(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
3.3. ПАТОКАЗИ
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.3 Патокази.
Односно, Вашата пријава за институционалниот грант на
Приоритет е дадено на областите 1,3,5. Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика мобилитас
патоказите кои се однесуваат на секоја од петте области кои се
Што доколку во апликацијата се
предвиди активности и за некоја друга покриени со самооценката. Многу е важно да се наведат овие
патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем по еден
област или наместо некоја од
наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за секоја област
приоритети се предложи друга
нема да имаат право да добијат институционален грант. Меѓу
област?
петте патокази, Цивика мобилитас им дава приоритет на
патоказите кои се однесуваат на областите 1, 3 и 5.
Прво се пополнува прашалник за
самопомош па се пристапува кон
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.3 Патокази.
пополнување на апликацијата?
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.3 Патокази.
Односно:
Самооценката дава основа за патоказите. Прво, образецот
за пријава за институционален грант бара од вас да ги наведете
главните заклучоци кои сте ги донеле при пополнувањето на
самооценката. Која е силната страна на вашата организација?
Која е слабоста? Во кои области би сакале дополнително да ја
Дали се подобни активности по овој
развиете својата ГО, институционално, или да ја зајакнете
повик организирање на јавни
расправи за анализа на спроведување организациски? Второ, образецот за пријавување ќе побара од
на државни стратегии по области
вас да ги наведете своите патокази, или, со други зборови, ќе ве
коишто задираат државни институции, праша дали сакате да работите на своите слабости и како
сакате да го сторите тоа. Вашата пријава за институционалниот
здруженија , асоцијации ....и слично?
грант на Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика
Ако е подобна, под која област од
мобилитас патоказите кои се однесуваат на секоја од петте
патоказите да се наведе?
области кои се покриени со самооценката. Многу е важно да се
наведат овие патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем
по еден наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за
секоја област нема да имаат право да добијат институционален
грант.

под која област од Патоказите спага
ажурирање на веб сајт?

Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.3 Патокази.
Самооценката дава основа за патоказите. Прво, образецот
за пријава за институционален грант бара од вас да ги наведете
главните заклучоци кои сте ги донеле при пополнувањето на
самооценката. Која е силната страна на вашата организација?
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како органзација од сферата на
културата имаме материјални
проблеми во остварување на нашата
мисија.Дали планираните активности
за подобрување на комуникација со
констинунентите и фокус група
можеме да ги ставиме под точка 1
Мисија и Визија или под
Конституненти, грагански ангажман
или може во обете?

ангажираните едукатори да ги
вметнеме под персонал или под
директни активности во буџетот?
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Која е слабоста? Во кои области би сакале дополнително да ја
развиете својата ГО, институционално, или да ја зајакнете
организациски? Второ, образецот за пријавување ќе побара од
вас да ги наведете своите патокази, или, со други зборови, ќе ве
праша дали сакате да работите на своите слабости и како
сакате да го сторите тоа. Вашата пријава за институционалниот
грант на Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика
мобилитас патоказите кои се однесуваат на секоја од петте
области кои се покриени со самооценката. Многу е важно да се
наведат овие патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем
по еден наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за
секоја област нема да имаат право да добијат институционален
грант.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.3 Патокази.
Самооценката дава основа за патоказите. Прво, образецот
за пријава за институционален грант бара од вас да ги наведете
главните заклучоци кои сте ги донеле при пополнувањето на
самооценката. Која е силната страна на вашата организација?
Која е слабоста? Во кои области би сакале дополнително да ја
развиете својата ГО, институционално, или да ја зајакнете
организациски? Второ, образецот за пријавување ќе побара од
вас да ги наведете своите патокази, или, со други зборови, ќе ве
праша дали сакате да работите на своите слабости и како
сакате да го сторите тоа. Вашата пријава за институционалниот
грант на Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика
мобилитас патоказите кои се однесуваат на секоја од петте
области кои се покриени со самооценката. Многу е важно да се
наведат овие патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем
по еден наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за
секоја област нема да имаат право да добијат институционален
грант.
При одредувањето на природата на трошокот прво следете
ги инструкциите дадени во Водичот за апликанти во делот 3.3
Патокази, а воедно/потоа во самоиот прилог 2 (буџетот) во
соодветните келии за буџетска линија има коментар со
опис/насоки за пополнување на трошоците.
Самооценката дава основа за патоказите. Прво, образецот
за пријава за институционален грант бара од вас да ги наведете
главните заклучоци кои сте ги донеле при пополнувањето на
самооценката. Која е силната страна на вашата организација?
Која е слабоста? Во кои области би сакале дополнително да ја
развиете својата ГО, институционално, или да ја зајакнете
организациски? Второ, образецот за пријавување ќе побара од
вас да ги наведете своите патокази, или, со други зборови, ќе ве
праша дали сакате да работите на своите слабости и како
сакате да го сторите тоа. Вашата пријава за институционалниот
грант на Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика
мобилитас патоказите кои се однесуваат на секоја од петте
области кои се покриени со самооценката. Многу е важно да се
наведат овие патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем
по еден наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за
секоја област нема да имаат право да добијат институционален
грант.
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3.4. ТРОШОЦИ
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот3.4.
ТРОШОЦИ Намерата е институционалните грантови да
обезбедат основна буџетска/ финансиска поддршка на
Дали веќе вработени лица во
институционалните грантисти за да ги спроведат своите
организацијата може да се вклучат во
целокупни, редовни, активности и да можат да ги ослободат
буџетот, и на кој начин?
човечките и техничките ресурси да работат, заедно со Цивика
мобилитас, на специфични процеси за организациска
трансформација.
4. ПРОЦЕС НА ПРИЈАВУВАЊЕ
4.1. ПРАШАЛНИК ЗА САМООЦЕНКА
Околу прашалникот за самопроценка
– Би сакале потврда од ваша страна
дека тоа е годината (2014 или 2015 во
Да, се однесува на претходните 3 години (во случајов 2015,
зависност од прашањата) за која
2014 и 2013)
навистина ви се потребни податоци, и
тоа во следниве пршања: 62, 122, 138б,
152, 153а, 171
4.2. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА
Околу образецот за пријава –
Ве молиме следете ги веќе наведените инструкции во сив фонт
пред секој дел/табела, односно: [Ве молиме дадете краток
опис на минимум три проекти во следната табела.
Во делот 1.3 капацитет и
искуство, се бараат информации за три Дополнителни референци може да се достават како прилог.
Максимум половина страница за секој проект. Ископирајте ја
проекти, но даден е простор за само
табелата колку што е потребно]
еден. Со табелите за останатите два
Додека за наративен опис на капацитетот на апликантот:
проекти овој дел би бил околу две
страни (а во упатството се вели дека
[Овој дел не треба да надминува една страница –
делот 1.3 не треба да е подолг од една пополнете ги табелите за професионалниот и финансискиот
капацитет на апликантот. Апликантот исто така може да
страница). Дали втората страница
даде наративен опис на неговиот капацитет, пр. главни
треба да е продолжение на
претходната или треба да се приложи извори на финансирање во одредена година, итн. Опишете го
оперативниот капацитет на апликантот, како неговата
на крајот од апликацијата како
внатрешна структура и системите, како и други ресурси.]
атачмент?
Доколку се решите да додадете наративен опис на капацитетот,
Во истиот дел 1.3 се бара
тој текст/параграф би требало да е вон табелите, и во рамките
наративен опис за капациетот на
апликантот. Во која табела или дел од на ограничувањето од 1 страница за двете табели и текстот
таа една страница која се бара за овој доколку го додадете за цел тој дел.
дел, треба да се опише овој наративен
дел?
како може да направиме разлика
помеѓу релевантен и вкупен персонал,
На пример, доколку вашата организација има вкупен персонал
односно што подразбирате под
од 20 платени/вработени лица, релевантен персонал за вашата
релевантен персонал? (Прашање:
пријава во Цивика мобилитас веројатно ќе биде помал број од
Преглед на професионалниот и
персоналот, кој би бил подиректно засегнат со активностите од
финансискиот капацитет на
грантот.
апликантот во делот 1.3. Капацитет и
искуство од Образецот за пријава.
Дали можеме во проектите кои во
Ве молиме бидете попрецизни при изборот на сектор, и
истата пријава ги наведуваме како
следете ги инструкциите од фуснотата 4, односно: Прецизирајте
референтно искуство да внесуваме два
го секторот од Цивика мобилитас што е најсоодветен за
или повеќе сектори, во зависност од
проектот, видете погоре во дел 1.2. за сектор на дејствување)
природата на проектите?
6. АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Според законот за здруженија и
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
фондации не бевме обврзани да
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
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поднесуваме завршни сметки туку
само изјави/одлуки до централниот
регистар ако немаме приход за
предходната година поголем од
2000000 денари. Дали сме подобни за
аплицирање само со приложување на
овие изјави?

апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Да. Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
Во прилози за пријавување на ТРЕТ
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
ПОВИК ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
ГРАНТОВИ
задржува правото да го смени предложениот буџет на
ЦМ-ИНС-03 е наведен и:
Прилог 5. Копии од завршните сметки апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
за последните три години (2013, 2014, Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
2015/ доколку е применливо), како
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
што се поднесени до Централниот
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
регистер за секоја соодветна година;
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
Нашата организација е регистрирана
(на пр. намалување) и на работниот план.
Јануари 2014.
Бидејки не можеме да доставиме
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
завршна сметка за 2013г., дали тоа би АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
значи дека не сме адекватни за овој Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
повик?
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
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Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
фондации (ЗЗФ)
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Какво е влијанието врз формирањето Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
на буџетот за грантот, доколку се
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
работи за релативно нова
организација која само во 2015 година доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
остварила приходи, а предходните две (на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
години работела само на волонтерска
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
база?
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
Доколку ГО не остварила годишни приходи поголеми од
150,000 денари, во тој случај се доставуваат изјава/одлука од
ЦРМ за сите три барани години (2013,2014,2015), или доколку е
организацијата регистрирана пред 1 или 2 години, само за
изминатите 1 или 2 години.
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти За да биде подобен за институционален грант,
апликантот мора да биде: • Граѓанска организација која е
Колку финансиската состојба на
регистрирана во Македонија според Законот за здруженија и
организацијата ќе влијае врз исходот
фондации (ЗЗФ)
на апликацијата? Затоа што кај некои
Воедно опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2.
организации има најави за
ГРАНТОВИ 3.2.1. Големина на грантот Институционалните
осигурување на средтсва и
грантови не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не
финасиската состојба, од предходната
смеат да бидат поголеми од 3.000.000 денари вкупно за
година нема да важи за следната.
времетраење од 18 месеци. На годишно ниво, односно за
период од 12 месеци висината на грантот не смее да го
надмине износот од 2.000.000 денари. Цивика мобилитас го
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задржува правото да го смени предложениот буџет на
апликантот во зависност од резултатите од овој повик.
Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот
пред потпишување на договорот. Во процесот на договарање,
Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот годишен буџет
(приходи) на апликантот од последните три години (ако е
применливо) со побараните финансиски средства за грантот, и
доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена на буџетот
(на пр. намалување) и на работниот план.
И воедно, опишано во Водичот за апликанти во делот 6.
АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на
Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја
верификува законската, административната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти
чиишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде
побарано да ги достават следните документи: 1. Статути или
договори за здружување; 2. Копии од годишните финансиски
извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба
и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2013,
2014 и 2015; 3. Други документи релевантни за
институционалниот грант.
ОПШТО
Дали секоја година има повици, во
Во рамките на оваа програма (2014-2018), ова е последен
иднина?
повик за институционални грантови.
БУЏЕТ
Да, идеално и препорачливо е да бидат изразени/пресметани
во процент од вкупните директни трошоци, и соодветно на тоа
полето Е39 има таква формула. Но доколку не може да ја
изедначите вкупната сума на буџетот, пишете само сума, без
употреба на формулата, и додадете приближен процент.
Воедно не заборавајте:
Опишано во Водичот за апликанти во делот 3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот Институционалните грантови не
смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не смеат да бидат
Околу буџетот – во формата на
буџетот, дали индиректните трошоци и поголеми од 3.000.000 денари вкупно за времетраење од 18
резервите треба да бидат процент од месеци. На годишно ниво, односно за период од 12 месеци
вкупните директни трошоци (E39), или висината на грантот не смее да го надмине износот од 2.000.000
денари. Цивика мобилитас го задржува правото да го смени
од некој друг број?
предложениот буџет на апликантот во зависност од резултатите
од овој повик. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен
со апликантот пред потпишување на договорот. Во процесот на
договарање, Цивика мобилитас ќе го спореди просечниот
годишен буџет (приходи) на апликантот од последните три
години (ако е применливо) со побараните финансиски средства
за грантот, и доколку има потреба ќе вклучи соодветна измена
на буџетот (на пр. намалување) и на работниот план.
При одредувањето на природата на трошокот прво следете
ги инструкциите дадени во Водичот за апликанти во делот 3.3
Патокази, а воедно/потоа во самоиот прилог 2 (буџетот) во
соодветните келии за буџетска линија има коментар со
ангажираните едукатори да ги
опис/насоки за пополнување на трошоците.
вметнеме под персонал или под
директни активности во буџетот?
Самооценката дава основа за патоказите. Прво, образецот за
пријава за институционален грант бара од вас да ги наведете
главните заклучоци кои сте ги донеле при пополнувањето на
самооценката. Која е силната страна на вашата организација?
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како да се нумерираат показателите и
активностите доколку има повеќе
показатели и активности за еден
резултат? Образложение: На Р 1.1.,
показателот е П 1.1.. Но ако на истиот
резултат има уште еден показател тој
би требало да биде П 1.2. и во тој
случај вториот показател е ист со
првиот показател од резултатот Р 1.2.
Аналогно на тоа, третиот показател од
првиот резултат би бил идентичен со
првиот показател од третиот резултат
Р 1.3. Истата дилема се повторува и кај
активностите. Не сум сигурен дека
треба да се менува Вашиот образец
затоа што се плашам дека ќе се појават
несогласувања во Вашата евиденција.

Која е слабоста? Во кои области би сакале дополнително да ја
развиете својата ГО, институционално, или да ја зајакнете
организациски? Второ, образецот за пријавување ќе побара од
вас да ги наведете своите патокази, или, со други зборови, ќе ве
праша дали сакате да работите на своите слабости и како сакате
да го сторите тоа. Вашата пријава за институционалниот грант
на Цивика мобилитас треба да ѝ ги покаже на Цивика
мобилитас патоказите кои се однесуваат на секоја од петте
области кои се покриени со самооценката. Многу е важно да се
наведат овие патокази. Апликантите кои не навеле јасно барем
по еден наод/заклучок од самооценката и еден патоказ за
секоја област нема да имаат право да добијат институционален
грант.
РАБОТЕН ПЛАН

Ве молиме следете ги инструкциите во сив фонт пред секој
дел/табела, односно: [Ве молиме дефинирајте најмногу една
специфична цел и три резултати по област кои сакате да го
постигнете во двогодишниот период. Додадете доколку е
потребно редови за секоја нова активност. Показателите се
однесуваат на ниво на резултат, додека продуктите на ниво
на активност. Резултатите, показателите, активностите
и продуктите, Ве молиме соодветно да ги нумерирате, како
во примерите подолу во табелата. Упатствата и
непотребните редови може да се избришат.]

Ве молиме следете ги инструкциите во сив фонт пред секој
дел/табела, односно: [Ве молиме дефинирајте најмногу една
специфична цел и три резултати по област кои сакате да го
колку активности меме да ставиме под постигнете во двогодишниот период. Додадете доколку е
одреден патоказ.Во работниот план се потребно редови за секоја нова активност. Показателите се
вели дека треба да ставиме најмногу 3 однесуваат на ниво на резултат, додека продуктите на ниво
на активност. Резултатите, показателите, активностите
резултати,што по некоја логика би
и продуктите, Ве молиме соодветно да ги нумерирате, како
значело 3 активности?
во примерите подолу во табелата. Упатствата и
непотребните редови може да се избришат.]

http://civicamobilitas.mk/
https://www.facebook.com/civicamobilitas
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