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1. ОСНОВА
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за
поддршка на граѓанското општество во Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска,
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт
за јавна администрација (СИПУ) од Шведска. Визијата на проектот е Македонија во која
граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и
на сите нејзини граѓани. Неговата мисија е да биде движечка сила за одржливо граѓанско
општество, кое:
1) практикува позитивни, демократски вредности;
2) значително ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра
интеракција со своите конституенти;
3) е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и
рурални, разновидни организации на граѓанското општество;
4) има позитивно влијание врз понатамошниот развој на Македонија.
Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени
промени во (стратешки) области како што се добро владеење, децентрализација и развој
на граѓанското општество. Цивика мобилитас, исто така, го поддржува граѓанското
општество и во адресирањето на три трансверзални теми: родовите прашања,
меѓуетничките односи и миграциите.
Цивика мобилитас ги поддржува граѓанските организации и другите актери на граѓанското
општество во сите региони и општини, сектори и теми. Цивика мобилитас настојува да ги
намалува големите разлики меѓу и во рамки на самите регион и во Македонија, како и меѓу и
во рамките на различните општествени сектори. Цивика мобилитас промовира внимателно
осмислен институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации,
со што истовремено цели да придонесе и кон развојот на целото граѓанско општество како
сектор и кон јакнење на самите граѓански организации.
За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне „критична маса“ од 100
граѓански организации кои активно се ангажираат во постигнување позитивни општествени
промени во Македонија. Оваа критична маса може да помогне во постигнувањето консензус
за правците и содржината на клучните општествени реформи.
Целната група на Цивика мобилитас се здруженијата и фондациите регистрирани во
Македонија според Законот за здруженија и фондации. Другите актери на граѓанското
општество, на пример невладини, непрофитни медиуми, научно-истражувачки установи, како
и синдикати и организации на работодавачи, исто така може да учествуваат во Цивика
мобилитас.
Цивика мобилитас исто така поддржува и неформални, нерегистрирани групи, актери на
граѓанското општество кои се вклучени во општествени иницијативи за заедничко добро. Тие
ќе можат да имаат придобивки од линијата за поддршка на Цивика мобилитас, да учествуваат
во сите настани, како на пример форумите на Цивика мобилитас и да добијат ад-хок грант
преку регистрираните граѓански организации.
Цивика мобилитас се состои од следниве компоненти и активности:
• Компонента 1: Поддршка, вмрежување, учење – што вклучува линија за поддршка
(Helpdesk); национални, регионални, тематски и ад-хок форуми; фасилитација за
граѓанските организации кои даваат насоки за артикулирање, планирање и подготовка
на општествени иницијативи; и менторство за организации кои сакаат да ги подобрат
своите резултати;
• Компонента 2: Финансиска поддршка (грантови) - вклучува четири типа грантови:
институционални, акциски (за акциско учење, информации, комуникации, истражување
и развој,набљудување, оценка и известување), мали (за локални и национални акции,
практикантство и стипендии) и ад-хок грантови;
• Компонента 3: Истражување - предвидува истражувачки активности во: 1) Областите
на доброто владеење, децентрализацијата, општествени промени; 2) Индексот на
граѓанското општество и неговата применливост за институционален развој и
организациско јакнење; и 3) Трансверзални теми: родови прашања, меѓуетнички
односи и миграции.

2. ГРАНТОВИ ЗА ПРАКТИКАНСТВО
2.1. Цели и резултати

Во рамките на компонентата 2 на Цивика мобилитас, овој повик за предлози е насочен кон
швајцарски државјани1 по потекло од Република Македонија или македонски државјани кои
постојано или привремено живеар во Швајцарија. Грантовите за практиканство нудат поддршка
на интеракција меѓу швајцарски и македонски ГО, актери на граѓанското општество и нивните
конституенци.
Се очекува предлозите да придонесат кон Цивика мобилитас и да бидат во насока на
остварување на нејзините:
Општа цел: Општествена промена во Македонија, вклучувајќи подобра соработка меѓу
граѓанските организации и меѓу нив и властите, која ги одразува очекувањата, проблемите,
потребите и приоритетите на граѓаните. Општествената промена која ја поддржува Цивика
мобилитас треба да соодветствува со позитивниот напредок во областите на доброто
владеење, децентрализацијата и развојот на граѓанското општество.
Цел на програмата: Да се постигнат мерливи и трајни подобрувања во четири димензии на
Индексот на граѓанското општество 2, т.е. „Практикување на вредности“, „Граѓанска вклученост“,
„Ниво на организација“, а особено „Перцепција на влијание“.
Резултати: Истовремено, на ниво на поединечни акции, предлозите на граѓанските
организации треба да придонесат кон постигнување на некој или на сите од наведените
програмски резултати:
Резултат 1: Граѓанското општество е водено од неговите конституенти – граѓанските
организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти подобро ги
изразуваат своите идеи и се договараат за заеднички каузи за општествени промени и
заеднички акции за промоција на овие каузи.
Резултат 2: Граѓанското општество практикува добро управување: граѓанските организации другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти имаат и практикуваат
вредности, верувања и ставови кои се компатибилни со доброто владеење,
децентрализацијата и (позитивните) општествени промени.
Резултат 3: Граѓанското општество има создадено мрежи: граѓанските организации, другите
актери на граѓанското општество и нивните конституенти се ангажираат во општествена
акција и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ државни и недржавни актери во неа, но
секогаш со акцент на граѓаните во улога на членови, волонтери, донатори, учесници и
поддржувачи.
Резултат 4: Постои критична маса на граѓанско општество за промена: зголемено ниво на
организација во граѓанскиот сектор, што вклучува „критична маса“ од 100 релевантни и
одржливи граѓански организации на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку 5
сектори.
Резултат 5: Граѓанското општество ја унапредува демократијата и децентрализацијата:
„критичната маса“ од 100 граѓански организации и нивните конституенти успешно ги
промовираат општествените промени на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку
пет сектори.
Трансверзалните прашања, во контекст на погорните цели и резултати, предлозите треба да
бидат колку што е можно повеќе во насока на трансверзалните теми на Цивика мобилитас:
родови прашања, меѓуетнички односи и миграции.
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Според Законот за швајцарско државјанство - Loi sur la nationalité suisse.
Индекс на граѓанското општество за Македонија (ЦСИ) на Цивикус – Долг пат до поголем граѓански ангажман,
достапен на: http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1140-dolg-pat-do-pogolem-graganskiangazman-izvestaj.html.
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2.2. Приоритети

Комисијата за избор на мали грантови на Цивика мобилитас ќе ги земе предвид следниве
приоритети:
1) Географски: потекло на практикантите, колективно, требa да ги опфаќа сите 8 плански
региони;
2) Демографски: разновидност во однос на род, етничка припадност и возраст;
3) Соработка: промовирање на соработка со ГО и други актери на граѓанското општество
во Швајцарија. Од апликантите се очекува да бидат активни граѓани на Швајцарија и
оттаму да бидат активни во швајцарското граѓанско општество. За време на
практиканството од апликантите се очекува да придонесат за зајакнување на старата и
новата соработка меѓу овие ГО и актерите на ГО во Швајцарија и домаќините ГО во
Македонија.

2.3. Вкупно расположиви средства за овој повик

Вкупната сума за повикот е 20.000 швајцарски франци. Цивика мобилитас го задржува правото
да не додели дел или целата сума на расположивите средства и да ги прераспредели
расположивите средства на други повици за предлози.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

Во овој повик за предлози има четири групи критериуми за подобност:
1) Актери, апликантот кој го поднесува барањето и неговите/нејзините соработници;
2) Грантови, максимална должина и големина на грантот;
3) Активности, вид активности кои се поттикнуваат/очекуваат во овој повик за предлози;
4) Трошоци, вид трошоци кои се подобни при одредување на сумата на грантот;
5) Број на пријави, бројот на пријави кои може да ги поднесе апликантот.

3.1. Актери

3.1.1. Апликанти
За да биде подобен за грант за практиканство во рамките на овој повик, апликантите мора:
- Да имаат барем 18 години;
- Да бидат швајцарски државјани по потекло од Република Македонија или македонски
државјани кои постојано или привремено живеат во Швајцарија.
Освен ова, избраните практиканти треба тесно да соработуваат со Цивика мобилитас во текот
на целото практиканство, вклучително и тоа да бидат отворени за инспирација и водство од
грант менаџерот за практиканство; да соработуваат, кога е можно, со други членови на
персоналот; да учествуваат во настаните на Цивика мобилитас; да објавуваат преку каналите
на Цивика мобилитас, итн.
3.1.2. Соработници
Според овој повик за предлози, апликантите мораат да вклучат еден или повеќе соработници.
Ваквите соработници мораат да се изберат од списокот на корисници на грантови на Цивика
мобилитас од ИНС; АКТ, САК, МАК и АДХ 3 или проектната канцеларија на Цивика мобилитас.

3.2. Грантови

3.2.1. Времетраење
Грантовите кои се бараат во овој повик за предлози мораат да бидат за период не подолг од 6
месеци. Сите доделени грантови треба да завршат најдоцна до 30 јуни 2018 години.
3.2.2. Големина на грантот
Грантовите не смеат да надминат 6.000 швајцарски франци по грант за ИНТ (или во просек
максимум 1.000 швајцарски франци), во зависност од предложеното времетраење. Цивика
мобилитас го резервира правото да ја смени сумата (да ја намали или да ја зголеми) во
зависност од резултатите на повикот за предлози. Конечната сума според договорот ќе зависи
од резултатите на процесот на преговарање кој му претходи на склучувањето договори.
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Список на корисници на грантови: http://www.civicamobilitas.mk/mk/civica-mobilitas/za-grantistite

3.3. Активности
Грантовите за ИНР на Цивика мобилитас се наменети да им овозможат на швајцарските
државјани по потекло од Македонија или на македонските државјани кои постојано или
привремено престојуваат во Швајцарија да поминат неколку месеци во Македонија како
практиканти во проектната канцеларија на Цивика мобилитас 4 или во една од нејзините ИНС,
АKТ, САK, МАK и АДХ 5. Од практиканот се очекува да им помогне на корисниците на грантови
од ИНС, АKТ, САK, МАK и АДХ и на проектната канцеларија на Цивика мобилитас да ги остварат
своите работни планови или активности. Во процесот, од практикантот се очекува да пренесе
знаење од граѓанското општество (и друго) од Швајцарија во Македонија и обратно (т.е. да
споделува научени лекции од Македонија во швајцарските ГО, актерите на граѓанското
општество и други чинители заинтересирани за развојот на Македонија).
Апликантите можат да предложат онакви активности какви што сметаат дека се релевантни и
возможни за да придонесат за постигнувањето на целите и резултатите на Цивика мобилитас,
како и на оние на ИНС, АKТ, САK, МАK и АДХ.

3.4. Трошоци

Во овој повик за предлози, можат да се покријат следниве трошоци:
• Директни трошоци, како:
o Меѓународни патни трошоци (летови со економска класа и локални трансфери).
Овој трошок се планира да се надомести само еднаш во текот на периодот на
практиканство;
o Сместување и животни трошоци (кирија, храна, локален транспорт). Се планира
овие трошоци да се надоместуваат на месечна основа);
o Други трошоци релевантни за спроведувањето на практиканството.
Сите други трошоци кои не се наведени погоре нема да се покриваат.

3.5. Број на пријави по апликант

Апликантите треба да бидат свесни дека можат да поднесат само една пријава. Ако апликантот
поднесе повеќе од една пријава, Цивика мобилитас автоматски ќе ги одбие сите негови/нејзини
пријави.

4. ПРОЦЕС НА ПРИЈАВУВАЊЕ
4.1. Рок

Рокот за поднесување пријави е до 30 март 2018 година. Пријавите можат да се поднесат во
кое било време до овој датум. Пријавите мораат да стигнат до Цивика мобилитас до дадениот
рок. Доколку апликантот поднесе пријава подоцна од дадениот рок, Цивика мобилитас
автоматски ќе ги одбие сите негови/нејзини пријави.

4.2. Образец за пријавување

Пријавите за овој повик за предлози мораат да се поднесат со образец за пријава. Овој образец
се состои од следниве делови:
ДЕЛ 1. АКТЕРИ, се состои од профил на апликантот и имиња на предложените соработници;
ДЕЛ 2. ПРАКТИКАНСТВО, се состои од разработка на планот за практиканство;
ДЕЛ 3. ИЗЈАВА на апликантот, т.е. изјава на апликантот за исполнување на барањата на
повикот за предлози, како и негова/нејзина подготвеност за спроведување на предложените
активности, ако ги има, со поддршка на ИНР грантот;
ДЕЛ 4. ПРИЛОЗИ:
• Прилог 1. Биографија (формат на Europass);
• Прилог 2. Писмо/а на интерес на предложените соработници (проектната канцеларија
на Цивика мобилитас или корисници на грант за ИНС, АKТ, САK, МАK или АДХ);
• Прилог 3. Буџет за практиканство;
4
5

Канцеларија за координација на проектот: http://www.civicamobilitas.mk/mk/civica-mobilitas/za-timot
Список на корисници на грантови: http://www.civicamobilitas.mk/mk/civica-mobilitas/za-grantistite

•

Прилог 4. Административни документи и документи за подобност;

4.3. Пополување на образецот за пријавување

Сите делови на образецот за пријавување мораат да бидат пополнети, како и прилозите.
Пријавата мора да биде пополнета на компјутер (не е дозволено на рака) и поднесена на
англиски
јазик.
Обрасците
можат
да
се
најдат
на
овој
линк: http://www.civicamobilitas.mk/en/komponenti/2/cm-inr-02
Сите дополнителни документи (брошури, писма, итн.) кои ќе се пратат дополнително на
пријавата нема да се земат предвид.

4.4. Поднесување на пријавата

Пријавите мораат да се поднест во согласност со насоките во овој водич и на образецот
приложен на овој водич.
Образецот за пријава мора да се поднесе до Цивика мобилитас по електронска пошта која во
предметот има референца на овој повик за предлози на следнава адреса: cm-inr02@civicamobilitas.mk.
Страниците на образецот за пријава и неговите прилози кои содржат потписи и печати треба
да се скенираат.

4.5. Прашања и одговори

Цивика мобилитас им стои на располагање на потенцијалните апликанти за собирање и
одговарање прашања поврзани со овој повик за предлози. Прашањата можат да се поднесат
по електронска пошта која во предметот вклучува референца на овој повик за предлози (ЦМИНР-02), на оваа адреса: helpdesk@civicamobilitas.mk. Прашања можат да се постават и по
телефон, но, персоналот има инструкции да Ве замоли да ги испратите по писмен пат, по
електронска пошта на горенаведената адреса. Прашањата можат да се постават и преку
интернет страницата на Цивика мобилитас.
Прашањата можат да се поставуваат во кое било време, а Цивика мобилитас ќе ги одговара
тековно, не подоцна од 5 работни дека по поднесувањето на прашањето. Цивика мобилитас ќе
ги
објавува
своите
одговори
тековно,
на
страницата
на
Цивика
мобилитас: http://civicamobilitas.mk/.
Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите да ја проверуваат интернет страницата или
Фејсбук страницата на Цивика мобилитас на редовна основа за навремено и соодветно да се
информираат за последните прашања и одговори.

5. ОЦЕНКА
Цивика мобилитас ќе ги оценува предлозите на следниов начин:

Чекор 1 – Административна проверка

Цивика мобилитас ќе го провери админстративниот квалитет на предлозите според следниве
критериуми:
• Рок, ако рокот е испочитуван, предлогот ќе се прифати, ако рокот не е испочитуван
(пријавите сè уште пристигнуваат), предлогот ќе се одбие;
• Образец за пријавување, дали предлогот, вклучитечно и прилозите, е поднесен на
соодветен образец за пријавување;
• Јазик, дали предлогот е напишан на англиски јазик;
• Изјава, дали изјавата на апликантот е комплетна;
• Прилози, дали се поднесени сите барани прилози и во бараниот формат;
• Поднесување, дали образецот за пријавување е поднесен на точната адреса: cm-inr02@civicamobilitas.mk;

Чекор 2 – Проверка на подобноста

Цивика мобилитас ќе ја испита подобноста на предлозите според следниве критериуми:
• Апликантот е швајцарски државјанин со потекло од Македонија и/или македонски
државјанин кој живее во Швајцарија, не помлад од 18 години;
• Соработникот е проектната канцеларија на Цивика мобилитас или ИНС, АKТ, САK, МАK
или АДХ грантист на Цивика мобилитас;
• Барањето за грант е до 6.000 швајцарски франци, а не повеќе од 1.000 франци месечно;
• Времетрањето на грантот е до 6 месеци;

• Бројот на поднесени пријави од страна на апликантот е една;

Чекор 3 – Оценување на пријавата

Комисијата за избор на мали грантови ќе ја оцени секоја пријава со помош на оваа табела:
Критериуми
Points
1. Актери: профил на практикантот
40
2. Релевантност на планот за практиканство: релевантност на проблемот,
темите и прашањата за целите, намената, резултатите и приоритетите на ЦМ во
50
овој повик за предлози
3. Буџет
10
Максимална вкупна оценка
100

6. АДМИНИСТРАТИВНА И ПРАВНА ПРОВЕРКА

Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на мали
грантови, Цивика мобилитас ќе ја провери административната, правната и финансиската
подобност на апликантите. Заради ова, ќе побара сите апликанти чии предлози се
прелиминарно избрани да ги поднесат релевантните документи (како оригинални од
поднесените копии, итн.):

7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

Овој Повик за предлози е отворен од 15 декември 2016 година и предлозите може да се
поднесуваат во кое било време до 30 март 2018 година.
По проверката на административниот квалитет и подобноста за секое тримесечје, Комисијата
за избор на мали грантови ќе ги одбере добитниците на грантови на почетокот на тековна
основа.
Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле ИНР согласно одлуката на
Комисијата за избор на грантови. Исто така, Цивика мобилитас ќе ги информира и сите
апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

8. ПРИГОВОРИ

Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.
Апликантите коишто сметаат дека биле оштетени поради грешка или нерегуларност во текот
на процесот, може да поднесат приговор до Цивика мобилитас. Приговорите мора да бидат
поднесени во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањето за доделени грантови за
ИНР, а треба да се поднесат лично на адресата на Цивика мобилитас, Македонски центар за
меѓународна соработка (МЦМС), ул. Никола Парапунов, бр.41а, Скопје или по пошта на
адресата: Цивика мобилитас/МЦМС, П. фах 55, 1060 Скопје или на електронската
адреса: complaints@civicamobilitas.mk.
Поднесувањето приговор нема да го одложи или промени процесот на склучување договори
со избраните апликанти. Цивика мобилитас ќе одговори на сите приговори во рок од 30 дена
од денот на поднесувањето на приговорот.

9. ПРИЛОЗИ НА НАСОКИТЕ
Во прилог ќе ги најдете следните обрасци:
-

Логичка рамка на Цивика мобилитас

-

Образец за пријава со прилози.

