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Цивика мобилитас

Повик за акциски грантови бр. ЦМ-АКТ-04, Прашања и одговори

ЗАБЕЛЕШКА
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 14:00 07.3.2019 г.
На повикот може да аплицира било кое здружение.
Предложените акции треба да придонесат кон целите и
П1.1 Нашето здружение во последните
резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се
години немаше никакви активности, во
дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски
2018 г го активиравме. Имаме
грантови.
направено проект за деца со посебни
Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат
потреби. Дали би можеле да
поднесени преку образецот за аплицирање. Образецот за
учествуваме на вашиот повик.
аплицирање и неговите прилози се достапни на:
https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/
Ова е повик за акциски грантови. Следете ја вебП2.1 Дали и кога ќе излезат
страната https://civicamobilitas.mk/ и фејсбук страната на
институционалните грантови?
Цивика мобилитас https://www.facebook.com/civicamobilitas/
за нови информации поврзани со останатите повици.
Да, доколку апликантот не е добитник на акциски грант
П2.2 Доколку се аплицира со
во овој повик има право да аплицира на некој од идните
невладина за Акциски грант, дали
повици за институционални и акциски грантови. Начинот за
истата невладина потоа има право да
аплицирање и критериумите за подобност на апликантите
аплицира и добие Институционален
се наведени во воведниот дел, стр. 2 од Водичот за
грант?
апликанти.
П3.1 Сакам да прашам дали може јас
Не може. Критериумите за подобност на актерите се
како физичко, не правно лице да
дадени во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите.
аплицирам. ... дали може како
Физичките лица не се подобни за апликанти и не се
соработник и физичко лице без
подобни за соработници.
организација да аплицирам и јас?
The application form must be submitted in Macedonian

П4.1 We would like to know if we can
submit the documents and application
fully written in English, or do they need
to be written in Macedonian?
П5.1 Проектот ќе се реализира во
општините на Град Скопје, односно, во
соработка со органите на Локалната
самоуправа. Прашањето ми е, дали во
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВА, да ги
наведам како СОРАБОТНИЦИ сите
општини?
П6.1 Согласно нашата проектна идеја
ние треба да селектираме само еден
резултат и еден индикатор. На пример:
Резултат 1 / индикатор 1.2.
Согласно селектираниот дел треба да
го дадеме и описот на проектот од
втората страна на апликацијата. Дали

language. Applicants may submit additional version in a
language of their preference, in accordance with the Law on
the Use of Languages that are official in Macedonia on
national or local level (in the place of their registration).
Additional information is available in 4.2. Completing the
application form, from the Guideline
Да, потребно е да се наведат сите соработници кои ги
планирате во проектот во точка 1.3. од образецот за
пријава.

Доколку вашето прашање се однесува на прилог 3.
Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас одговорот е
да. Потребно е да означите еден или повеќе резултати и
индикатори кон кои ќе придонесе вашата акција, и во
соодветната точка на втората страна да ја опишете
поврзаноста на вашата акција и планирани активности со

Цивика мобилитас

тоа е во ред? Бидејќи немаме
поврзаност со други индикатори......
или со друг Резултат...2,3,4?
П6.2 ВО однос на информативната
сесија, на 12. 03 , не сме сигурни за
дали ќе може да дојдеме, но дали ќе
има објаснување на апликационите
формулари.
П7.1. Ова здружение обединува 8
здруженија...
ПРАШАЊЕ: Дали предложен проект во
оваа област може да биде од интерес
за добивање на гранд од вашата
програма?

П8.1 Почитувани, Според упатствата
дали Факултетите можат да поднесат
пријава, односно дали се дел од
втората точка (непрофитни научноистражувачки установи?)

П9.1 Каде би се одржал настанот на
Цивика мобилитас на кој мора да има
еден претставник од организацијата,
во Македонија или странство?
П.9.2 Што се подразбира под
индиректни трошоци кои би можеле
да бидат опфатени со грантот?
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резултатите и индикаторите на Цивика мобилтиас кои ги
имате означено во табелата.
На информативната сесија ќе се направи кратка
презентација на повикот, водичот за апликанти и образецот
за аплицирање и неговите прилози. Потоа ќе се премина на
прашања од страна на присутните.
Предложените акции треба да придонесат кон целите и
резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се
дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски
грантови.
Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат
поднесени преку образецот за аплицирање. Образецот за
аплицирање и неговите прилози се достапни на:
https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/
Пријава за акциски грант може да поднесе непрофитна

научно-истражувачка установа, која е регистрирана
согласно Законот за научно-истражувачка дејност, а која
што сака да ги промовира своите цели со колективни и
колаборативни акции. Повеќе информации за
критериумите за подобност може да најдете во дел 3.
Критериуми за подобност во Водичот за апликанти:
https://civicamobilitas.mk/wp-content/uploads/2019/02/cmakt-04-vodic-za-aplikantite.pdf
Предвидени се три настани секоја година (Национален
форум; Цивика фестивал; Средба за вмрежување). Сите
настани на програмата ќе се одржуваат во Скопје или во
некој од другите градови во државата.
Буџетската ставка индиректни трошоци подразбира
трошоци коишто не можете да ги распределите во другите
наведени буџетски линии од формуларот, Прилог 2 – Буџет
(и оправданост)

П9.3 Во повикот е наведено дека
грантот не покрива опрема,
Подобните и неподобните трошоци се опишани во точка
претпоставуваме дека не покрива:
3.4. Трошоци од Водичот за акциски грантови.
компјутерска опрема, фотоапарат и сл?
Доколку прашањето се однесува на годишни наративни
и финансиски извештаи од работењето на апликантот во
П9.4 Финансискиот и наративен
последните три финансиски години, тогаш одговорот е не,
извештај дали може да биде оној што е не може да се смета извештај од друг проект, туку од
поднесен за веќе завршен проект?
целокупното годишно работење на органзиацијата.
Повеќе информации се дадени во точка 3.1 Актери од
Водичот за акциски грантови.
П10.1 Би сакала да прашам во врска
Цивика мобилитас ќе одржи една информативна сесија
со повикот за предлози и грантови за за овој повик за предлози на 12 март 2019 година со
2019 година за информативна сесија
почеток во 12 часот во Скопје. Ве молиме редовно да ја
во Струмица дали ќе имате и кога
следите веб-страницата на Цивика мобилитас
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П10.2 Ме интересира дали акциските
планови и предлози треба да бидат
исклучиво на национално ниво или
може и на локално ниво
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https://civicamobilitas.mk/ за да се информирате за
евентуалните промени во бројот, локациите и датумите на
информативните сесии.
Да, акциите може да бидат само на локално ниво.
Предложените акции треба да придонесат кон целите и
резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се
дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски
грантови.

П 10.3 На пример доколку се одлучиме
Предложените акции треба да придонесат кон целите и
за промовирање и учество на
резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се
граѓанските организации... ...во која
дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски
насока или на што треба да обратиме
грантови.
најголемо внимание во самото
истражување

