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Во продолжение се дадени втората група прашања и одговори во врска со вториот повик за акциски
грантови бр. ЦМ-АКТ-02, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 5.5.2016 г.
Прашање

Одговор

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
3.1. Актери
Може, нема ограничување.
Сепак при разгледувањето на вашата пријава при оценка на
1) Дали може партнерот да ни
релевантноста се зема предвид дали имате релевантно
биде од друг регион?
географско искуство поточно релевантно искуство во
регионот/те каде ќе се спроведува акцијата.
2) Дали здруженијата кои се
членови на федерацијата може да
Критериумите за подобност на актерите се наведени во
се јават како партнери ако е носител
делот 3.1 Актери од Водичот за апликантите на страница 7.
на проектот федерација на органски
производители?
3) Кои се шансите на нови
организации?
Критериумите за подобност на актерите се наведени во
Немаме заедничко искустово,
делот 3.1 Актери од Водичот за апликантите на страница 7.
како поединци, претходно искуство
Описот на апликантот, вклучително капацитетот и искуството
имаме како учесници во проекти?
се наведува во дел 1.1. Апликант.
Дали да го наведеме?
Критериумите за подобност на актерите се објаснети во дел
3.1. Актери од Водичот за апликантите на страница 7.
Поточно одговорот на вашето пршање во однос на
4) Дали ке претставува хендикеп
партнерите го има во дел 3.1.2. Партнери : Партнерот/ите
доколку партнерите или
учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и нивните
соработниците ги избереме после
трошоци се подобни на истиот начин како и оние на апликантот.
добивањето на грант? Инаку со дел
Апликантот и партнерот/ите мора да потпишат и достават изјава
од потенцијални партнери имаме
за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој
позитивни контакти, но сепак сакаме
повик. Ова значи дека партнерите не може да се изберат по
да имаме поцелосен географски,
поднесувањето на пријавата или пак добивањето грант.
секторски и тематски опсег на
Во однос на соработниците, објаснување е дадено во дел
истите.
3.1.3. и истите, доколку ги имате, треба да ги наведете во
пријавата во делот 1.3. Во текот на спроведувањето на акцијата
исто така може да се вклучат и други соработници.
Да, доколку сте регистрирани според Законот за
5) Ве молам за информација
научноистражувачка дејност. Односно, согласно критериумите
дали ние како научноистражувачки
за подобност на актерите, објаснети во дел 3.1. Актери од
институт можеме да аплицираме?
Водичот за апликантите на страница 7.
6) Министерството за Култура кое
е надлежно за издавање на лиценца
Подобни сте да аплицирате како апликант или партнер
за работа на двете организации за
доколку во моментот на аплицирање сте регистрирани согласно
колективно управување со
критериумите за подобност на актерите, објаснети во дел 3.1.
авторското и сродните права (ххххх Актери од Водичот за апликантите на страница 7.
и ххххх), ја одзема лиценцата на
Имајте предвид дека во прилог на пријавата, мора да
нашето здружение.
поднесете и доказ за правниот статус на апликантот и
Во процедура сме на барање на партнерите (доколку ги има), поточно тековна состојба издадена
нова лиценца па прашањето ми е
од Централен регистар на Република Македонија, која не е
дали можеме да аплицираме за
постара од шест месеци.
грант?
3.3. Акции
Во делот 3.3. Акции од Водичот за апликантите на страница 8
7) Децентрализација- и kои од
се опишани типовите активности кои треба да ги вклучуваат
активностите во проектот се подобни
акциите на апликантите.
во смисла на неа односно како
Во делот 2.2. Приоритети од Водичот за апликантите на
активнсти за подобрување на
страница 6 се наведени 3 приоритети за постигнување на
истата?
побалансирана група на акциски грантисти.
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8) Проектот со кој сакаме да
учествуваме вклучува голем број на
студенти како таргет група и опфаќа
активности насочени кон
унапредување на потенцијалот на
студентите преку неформалното
образование во рамки на високото
образование.

Во делот 2.1. Цели и резултати од Водичот за апликантите на
страница 5 се дадени целите и резултатите кон кои треба да
придонесат предложените акции.
Во делот 3.3. Акции од Водичот за апликантите на страница 8
Сепак, не сме сигурни дали
се опишани типовите активности кои треба да ги вклучуваат
ваквата активност е во согласност со акциите на апликантите.
критериумите за подобност (поточно Во делот 2.2. Приоритети од Водичот за апликантите на
типовите на акции и активности кои страница 6 се наведени 3 приоритети за постигнување на
се препорачуваат/очекуваат со овој побалансирана група на акциски грантисти.
повик). Поради ова, ве замолуваме
доколку сте во можност да ни дадете
појаснување или насока околу тоа
дали со овој проект сме подобни за
да аплицираме на овој повик.
3.4. Трошоци
Апликантот и партнерот(ите) во процесот на подготовка на
пријавата сами решаваат за распределбата на активностите и
буџетот и нивниот сооднос.
9) Колку може да биде
Кон пријавата, апликантот и партнерот/ите мора ги достават
флексибилен буџетот на партерот? и прилог 1. Профил на партнерот(ите) и прилог 2. Изјава за
партнерство, како и сите други прилози.
Цивика мобилитас склучува договор само со апликантот и
средствата од грантот се префрлаат кај апликантот.
10) Каде ќе ги ставиме трошоците
за еднократно ангажирање лицаВо директни трошоци.
соработници кои се врзани со
активноста а не се дел от тимот?
11) Дали е задолжително учество
За овој повик се препорачува кофинансирање, но истото не е
на апликантот со негови финансиски задолжително, тоа е наведено во делот 2.4 Кофинансирање од
средства?
Водичот за апликантите на страна 6.
За овој повик се препорачува кофинансирање, но истото не е
12) Дали учеството треба да е со
задолжително, тоа е наведено во делот 2.4 Кофинансирање од
пари или може и во други форми
Водичот за апликантите на страна 6. Доколку има
изразени во пари?
кофинансирање, истото треба да е во финансиски средства.
13) Дали , освен лицето за
коешто организацијата проценила
Организациите добитници на грант се одговорни за
дека треба да биде професионално ангажирање на персоналот кој ќе биде одговорен за
ангажиран преку пресметана бруто
спроведување на предложената акција. Организацијата е
плата во тек на проектот,
одговорна за нејзиниот персонал и да осигури дека персоналот
може хонорарно да се ангажира
ги почитува законите. Во случај на нови вработувања, процесот
друго, веке вработено лице кому
на ангажирање треба да биде заснован на принципите на
карактерот на неговото работно
транспарентност и еднакви можности. Цивика мобилитас ги
место му овозможува ангажирање
охрабрува и поттикнува организациите добитници на грант да
во имплементација на проектот?Во склучат пишани договори за работа на персоналот, во
нашата организација има таква
согласност со законските прописи за работни односи.
специфика во однос на персоналот
4. ПРИЈАВА
4.1. Образец за пријава
Вредност на показателот која сакате да ја постигнете. На
пример „Зголемен број на информирани/активни корисници за
некое прашање/тема/услуга. Почетна вредност (на почеток од
акцијата): 15; Целна вредност (на крај од акцијата): 35“ или
14) може ли мало објаснување што
истото може да се формулира доколку немате податоци за
значи ЦЕЛНА ВРЕДНОСТ во
почетната вредност „Минимум 35 информирани/активни
логичката рамка ?
корисници на ххххх“.
Пример од логичката рамка на Цивика мобилитас: „Учеството
на жените како лидери во граѓански организации е подобрено.
Почетна вредност: 57,0 (2006); Целна вредност: 58,7 (2018)“. За
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повеќе примери, погледнете го прилогот на Водичот за
апликантите: Логичка рамка на Цивика мобилитас.
15) Ве молиме да дообјасните нешто
повеке за Преглед на оперативниот
капацитет на апликантот:?Дали тука
спага графата РЕЛЕВАНТНО
ИСКУСТВО:?

16) Дали може да вметнеме наши
прилози кои го дообјаснуваат
проектот?

Преглед на оперативниот капацитет на апликантот се
однесува на делот 1.1.3 КАПАЦИТЕТ и со закосени букви е
дадено следното упатство „...Апликантот исто така може да
даде наративен опис на неговиот капацитет, пр. главни извори
на финансирање во одредена година, итн. Опишете го
оперативниот капацитет на апликантот, како неговата
внатрешна структура и системите, како и други ресурси.].
Релевантното искуство на апликантот за раководење и
спроведување акции се наведува во дел 1.1.4. Релевантно
искуство.
Не.
Во случај да испратите, истите нема да бидат земени
предвид при оценката.

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