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Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени од 08.-16.03.2019 г.
П1.1 Сакам да ве прашам дали за
аплицирање на повикот за грант cmakt04 може да аплицираат невладини
организации кои постојат помалку од
една година?
П2.1 Доколку сте во можност да ни
дадете информација во врска со
пријавата за граѓански организации,
дали преставува проблем за
организации кои се регистрирани во
2013 година?
П3.1 Во однос на предвидувањето на
трошоците за учество на настаните на
Цивика Мобилитас на претставник од
организацијата апликант и
партнерските организации, дали може
да добиеме попрецизни информации
околу тоа каде би се одржале овие
настани и временски колку би траеле(
еден или повеќе денови),
П3.2 Да ни дадете информација
колкава сума на средства би требало
да одвоиме во буџетот за учество на
овие настани (доколку се работи за
организација апликант и партнерска
организација од Скопје)?
П4.1 Дали тука (точка 2.1.1.
Набљудување, оценка и известување) е
вклучена надворешната ревизија?
П5.1 Во апликациската форма има
ставка 2.1.1. Набљудување, оценка и
известување како и нејзино засебно
буџетирање. Дали би сакале малку
поопширно да ни ја објасните оваа
ставка што точно се подразбира под
неа?

П6.1 Ве замолуваме да ни дадете
информација за јасно наведеното 3%
од сумата за ревизија

Да, можат да аплицираат. Не постои критериум кој се
однесува на тоа кога е основана организацијата.

Не претставува проблем. Не постои критериум кој се
однесува на тоа кога е регистрирана организацијата.

Националниот форум трае еден ден (најмногу едно
ноќевање); Фестивалот трае еден ден (најмногу едно
ноќевање); двата настани најверојатно ќе се во Скопје сите 4
години. Средбата за вмрежување би била два дена
(најмногу две ноќевања) и најверојатно надвор од Скопје
(секоја година во различен регион низ Македонија).

Трошоците за учество на Цивика настани треба да
вклучуваат трошоци за транспорт и сместување. Овие
трошоци треба да се покриени од грантистот за
времетраењето на договорот за акциски грант.
Не. Корисниците на акциските грантови се обврзани да
направат надворешна ревизија на наменската сметка и
финансиските извештаи за акцијата
Во точка 2.1.1. треба да опишете кои методи или
активности ќе ги употребите за набљудување, оценување и
известување за спроведената акција, нејзините активности,
успешност, outreach инт.
Буџетската линија „Набљудување, оценка и известување“
од буџетската ставка „Оперативни трошоци“ се однесува
само ако услугата ја испорачува надворешен субјект и не е
алоцирана како некоја активност во делот 2.3. Дизајн на
акцијата. Ниедна од наведените буџетски ставки не е
задолжителна за пополнување.
Цивика мобилитас препорачува да се планираат
трошоци за надворешна ревизија во висина од околу 3% од
бараната сума за грант. Износите на бараните грантови
треба да бидат помеѓу 1.000.000 и 1.800.000 денари. Во нив
треба да биде пресметан и трошокот за надворешна
ревизија, значи од околу 30,000 до 56,000 МКД.
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П.6.2 Ќе ве молиме да ни дадете
насоки за „Учество на Цивика
мобилитас настани“ која сума да ја
водиме односно од колку до колку %
за еден учесник или повеќе учесници
П7.1 Моето прашање во однос на овој
повик за акциски грант е дали е
возможно да се инкорпорираат два
проекти, наизглед различни, но кои
сепак имаат иста крајна цел.
П8.1 Дали советниците за спорт при
Влада би биле прифатени (за
соработници) во рамките на овој
повик за акциски грант и доколку не ве
молам подетално објаснете ни кои
субјекти можат да бидат вклучени како
соработници?
П9.1 Во врска со вашиот повик за
грантови, не интересира што
финансирате?

Организациите треба сами да пресметаат колку средства
би им биле потребни. Задолжително е да учествува
најмалку еден претставник од апликантот и евентуално по
еден од партнерот/партнерите во годишните настани на
Цивика мобилитас.
Апликантите на овој повик имаат право да испратат само
една пријава. Цивика мобилитас автоматски ќе ги
елиминира пријавите кои се испратени од апликанти кои
поднеле повеќе од една пријава! (било како апликант или
партнер)

П12.1 Дали организација ако се јави
како партнер на овој повик ќе има
право да се јави на нареден повик за
институционални грантови?

Партнерите на апликантите на кои ќе им биде доделен
акциски грант се подобни за пријавување на
понатамошните повици за предлози за акциски или
институционални грантови.

Да, би биле прифатливи да бидат вклучени како
соработници. Примери за соработници може да погледнете
во фуснота 4 (страна 6) во водичот за апликанти.

Информации за повикот може да најдете на следниот
линк: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/. Подобни се
сите пријави кои придонесуваат кон целите на програмата.
Целната група на Цивика мобилитас се здруженијата и
фондациите регистрирани во Македонија според Законот за
здруженија и фондации (2010 година, Сл. Весник 52/10).
П9.2 Кои се целните групи?
Другите актери на граѓанското општество и јавниот сектор
исто така може да учествуваат во програмата Цивика
мобилитас, како соработници или како учесници на некои
од настаните.
П10.1 ...бидејќи за прв пат поднесуваме
Спроведувањето на акциите ќе започне откога ќе се
апликација за ваков вид на проект, ме потпише договор за акциски грант. Согласно делот 8 од
интересира дали со реализација на
Водичот за апликантите: Прелиминарна временска рамка,
проектот би можеле да започнеме од планирано е договорите да се потпишат во месец април.
септември?... земајќи во предвид дека Имајте предвид дека оваа временска рамка може да се
нашата целна група се деца во
промени. Сите активности за реализација на акцијата треба
училишта, а и претходно потребна е
да се извршат во времетраење на договорот. Самите
припрема за реализација? Односно со активности може да почнат и подоцна од потпишувањето
припрема би започнале мај, а работата на договорот, а мора да завршат најдоцна 24 месеци од
со деца во септември.
потпишувањето на договорот.
П11.1 Ве молиме да не информирате
подетално за повикот за акциски
Информации за повикот може да најдете на следниот
грантови. Однапред многу Ви
линк: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/.
благодариме.
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П12.2. Ако проектот креира тело
составено од граѓански и државни
институции кое ќе креира и донесува
одлуки, но врз основа на тие одлуки во
кој резултат би придонела
предложената акција односно дали во
резултат 1 или во резултат 4?
П13.1. Дали како подобен апликант
може да се јави сојуз на здруженија
(основано од 5 здруженија на граѓани)
кој е регистриран во согласност со
законот за здруженија и фондации во
мај 2018, што би значело дека нема
цела година на формално работење, а
со тоа има само еден наративен и
финансиски извештај за 2018 година?

П14.1. Дали може накратко да дадете
објаснување за разликата помеѓу
индиректни трошоци и резерва, во
рамки на буџетскиот образец?
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Во зависност од активностите и одлуките на тоа тело,
акцијата може да придонесе за првиот или четвртиот
резултат или за д вата. Подетални насоки се дадени во точка
2.1. Цели и резултати и точка 3.3. Акции/Активности од
водичот за апликанти.

Да, може. Сите организации се подобни, нема посебни
условувања. Не постои критериум кој се однесува на тоа
кога е основана организацијата.

Буџетската ставка индиректни трошоци подразбира
трошоци коишто не можете да ги распределите во другите
наведени буџетски линии од формуларот, Прилог 2 – Буџет
(и оправданост), но се трошоци кои се битни за
секојдневната работа на организацијата и успешно
спроведување на акцијата (пр. дел од надоместот за
сметководител кој работи и за сите други проекти на
организацијата). Индиректните трошоци може да
изнесуваат максимум 10% од вкупните трошоци (човечки
ресурси, оперативни трошоци и директни трошоци).
Резервата може исто така да изнесува максимум 10% од
вкупните трошоци. Резервата се користи само доколку се
појави потреба во текот на спроведувањето на проектот,
преку барање за користење на резерва.

