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ЗАБЕЛЕШКА 

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до линијата за поддршка 

на Цивика мобилитас до крајниот рок за поставување прашања (28.2.2017 г.). 

Одговорите се групирани според документите на повикот: Водич, 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.  АКЦИСКИ ГРАНТОВИ 

2.4. КОФИНАНСИРАЊЕ 

1. Дали има пропишан процент со 

кој треба да биде кофинансирањето? 
Не, таков услов не постои. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ 

3.1. АКТЕРИ 

2. Дали е подобен соработник 

организација регистрирана надвор од 

Македонија? 

Согласно критериумите за подобност на актерите, 

објаснети во дел 3.1.3. апликантите се охрабруваат да вклучат 

соработници, но не е задолжително. Ваквите соработници 

може да играат важна улога во акцијата, но не можат да 

добијат средства од грантот.  

Имајќи го предвид ова, соработници регистрирани надвор 

од Македонија се подобни. 

3. Дали има услов за тоа пред колку 

време најмалку треба да била 

регистрирана организацијата? 

Не, таков услов не постои. 

4. Дали со финансиите располага 

апликантот или партнерот? 

Договор за акциски грант се склучува со апликантот. 

Согласно тоа, средствата се префрлаат на сметката на 

апликантот кој потоа располага со финансиите и согласно 

планираниот буџет, доколку е така предвидено, префрла 

средства на сметка на партнерот. 

5. Дали тековната состојба мора да 

биде понова од 6 месеци? 
Да, како што е наведено во Водичот за апликанти. 

6. Дали може правни лица на овој 

повик за грантови да се појават како 

партнери? 

Во делот 3.1.2. Партнери од Водичот за апликантите на 

страна 7 се наведени сите податоци околу подобноста на  

партнерите. Согласно критериумите за подобност на 

партнерите, објаснети во дел 3.1.2. Партнери, партнери може 

да бидат граѓански организации, непрофитни научно-

истражувачки установи или други актери на граѓанското 

општество, како што се медиуми, синдикати и организации на 

работодавачи. 

7. Дали е дозволено при аплицирање 

за ист проект, апликантот и партнерите 

да се капитално поврзани субјекти, 

односно да имаат исти основачи? 

Во дел 3.1. Актери нема наведено дека апликантот и 

партнерите не смеат да имаат исти основачи, што значи дека 

е дозволено. 

8. Дали може еден од партнерите да 

е друштво со мнозински сопственик од 

странство (51%), а останатите 

сопственици се од Македонија и 

друштвото е формирано согласно 

Македонските закони за ДОО? 

Во делот 3.1.2. Партнери од Водичот за апликантите на 

страна 7 се наведени сите податоци околу подобноста на  

партнерите. Согласно критериумите за подобност на 

партнерите, објаснети во дел 3.1.2. Партнери, партнери може 

да бидат граѓански организации, непрофитна научно-

истражувачка установи или други актери на граѓанското 

општество, како што се медиуми, синдикати и организации на 

работодавачи. 

9. Организацијата би сакала да 

аплицира со активности на територија 

на неколку општини, а преку своите 

општински организации.  

Во делот 3.1 Актери од Водичот за апликантите на страна 7 

се наведени сите податоци околу подобноста на актерите 

(апликантот и партнерите). Согласно критериумите за 

подобност на актерите, објаснети во дел 3.1. Актери од 
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Сите тие претставуваат засебни 

правни лица.  

Идејата за начинот на кој би сакале 

да ги реализираме активностите е на 

начин што средствата би се префрлале 

од МЦМС до апликантот, а потоа 

апликантот кон општинските 

организации каде ќе се имплементира 

проектот. Правдањето би било од 

страна на општинските организации на 

апликантот, а потоа апликантот кон 

МЦМС.  

 

Прашањето е: Дали ваковиот начин е 

возможен? Доколку да дали апликантот 

со општинските организации потребно 

е да потпише некакви документи и 

какви? Доколку да, дали општинските 

организации на апликантот ќе му бидат 

партнери или соработници? Доколку не, 

кој друг начин за реализација го 

предлагате како соодветен за 

спроведување на апликацијата? 

Водичот за апликантите на страна 7. За да биде подобен за 

акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да 

биде граѓанска организација, регистрирана согласно Законот 

за здруженија и фондации. Освен апликантот и партнерите 

мора да бидат регистрирани во Македонија, и тоа: 

 да бидат граѓанска организација, регистрирана 

согласно Законот за здруженија и фондации; 

 да бидат непрофитна научно-истражувачка установа, 

регистрирана согласно Законот за научно-

истражувачка дејност. 

Или други актери на граѓанското општество, како што се: 

 медиуми; 

 синдикати и организации на работодавачи. 

Со оглед дека апликантот и општинските организации се 

различни правни лица и дека општинските организации ќе 

учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и 

нивните трошоци ќе бидат дел од буџетот, може тие да бидат 

партнери на апликантот, доколку го задоволуваат 

критериумот за подобност.  

Согласно дел 3.1.2. од Водичот, апликантот и 

партнерот/ите мора да потпишат и достават изјава за 

партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој 

повик.  

10. Дали како апликанти на 

претходните повици за 

институционални грантови и мали 

акциски грантови, сме подобни за 

аплицирање на овој повик за грантови? 

Апликантите на повиците за институционални грантови на 

Цивика мобилитас, кои не склучиле договор за грант, т.е. не 

се грантисти се подобни за аплицирање. 

Но, институционалните (ИНС-01/02/03), акциските (АКТ-

01/02) и специфичните акциски (САК-01/02) грантисти  не се 

подобни за аплицирање како апликант на овој Повик за 

предлози.  

Опис е даден и во делот „Забелешка“ на страна 2, како и во 

дел 3.1.1. од Водичот за апликантите. 

3.2. Грантови 

11. Максималниот износ се однесува 

на грантот од Цивика мобилитас или 

вкупната сума со се кофинансирањето? 

Максималниот износ се однесува на бараниот грант од 

Цивика мобилитас. 

3.3. Акции 

12. Можеме да работиме на еден 

сектор или на повеќе? 
Да, не постои такво ограничување. 

3.4. Трошоци 

13. Дали со овој грант може да се 

исплаќаат хонорари на соработници 

државјани на други земји? 

Да, доколку се релевантни за предложената акција. 

14. Дали може да се користат 

средства за студиски посети надвор од 

Македонија? 

Да, доколку се релевантни за предложената акција. 

15. Дали ние ја бираме ревизорската 

куќа или Цивика мобилитас? 
Грантистот ја избира ревизорската куќа. 

16. Нашата активност трае неколку 

години, дали веќе спроведените 

активности (пример: земени примероци 

на вода) може да се финансираат за 

продолжување на активностите? 

Во дел 3.4. трошоци за активности кои се завршени до/ на 

денот на потпишување на договорот за грант се наведени 

како неподобни. 

Но, акција која е продолжување на претходна акција на 

апликантот се смета за подобна. 
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17. Дали може да се аплицира на 

овој повик за средства за 

кофинансирање на дел од активностите 

на веќе одобрен проект од друг 

донатор? 

За овој повик се препорачува кофинансирање, но истото 

не е задолжително, тоа е наведено во делот 2.4 

Кофинансирање од Водичот за апликантите.  

Средствата од акцискиот грант може да се употребат за 

кофинансирање на друга акција, доколку истата придонесува 

кон целите и резултатите на Цивика мобилитас, наведени во 

дел 2 од Водичот за апликантите. 

18. Дали ДДВ е подобен трошок кој 

би бил на терет на средствата одобрени 

од проектот/донаторот? 

ДДВ е подобен трошок. Организацијата добитник на грант 

може да го регистрира проектот во Секретаријатот за 

европски прашања (СЕП). Одлуката за регистрација на 

проектот во СЕП е одлука на организацијата – добитник на 

грант, не е задолжително. 

19. Дали овие проекти треба да се 

пријават до СЕП? 

Одлуката за регистрација на проектот во Секретаријатот за 

европски прашања (СЕП) е одлука на организацијата – 

добитник на грант, не е задолжително. 

20. Дали проектот дозволува 

ангажирање експерти кои се вработени 

во државна/јавна администрација 

(пример лица вработени во 

Министерства, органи на државна 

управа, општините, јавни претпријатија, 

Високо образовни институции / 

факултети и сл)? 

Да, доколку се релевантни за предложената акција. 

21. Дали како ко-финансирање на 

овој проект може да се прикаже 

финансирање кое во моментов го 

имаме од друг проект? Доколку да, дали 

има ограничување во однос на 

донаторите кои ги финансираат овие 

проекти? 

Средствата од акцискиот грант може да се употребат за 

кофинансирање на друга акција, доколку истата придонесува 

кон целите и резултатите на Цивика мобилитас, наведени во 

дел 2 од Водичот за апликантите. 

22. Дали средствата кои ќе се добијат 

од овој проект може да се искористат 

како ко-финансирање во проекти кои 

во моментов се реализираат? Доколку 

да, дали има ограничување во однос на 

донаторите кои ги финансираат овие 

проекти? 

Средствата од акцискиот грант може да се употребат за 

кофинансирање на друга акција, доколку истата придонесува 

кон целите и резултатите на Цивика мобилитас, наведени во 

дел 2 од Водичот за апликантите. 

Во дел 3.4. трошоци за активности кои се завршени до/ на 

денот на потпишување на договорот за грант се наведени 

како неподобни. 

4. ПРИЈАВА 

4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА 

23. Каде се наоѓа МЦМС? 
ул. Никола Парапунов, бр. 41а, Карпош-Скопје. Мапа може 

да се најде на: http://www.mcms.org.mk/mk/za-nas/contact.html 

7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ 

24. Дали одбиените апликанти ќе 

добијат детален опис зошто се одбиени? 

Не, Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти, 

кои се одбиени од административни или други причини. 

Доколку е потребно дополнително објаснување може да се 

закаже состанок со тимот на Цивика мобилитас. 

 

http://civicamobilitas.mk/ 

https://www.facebook.com/civicamobilitas 

http://www.mcms.org.mk/mk/za-nas/contact.html
http://civicamobilitas.mk/
https://www.facebook.com/civicamobilitas

