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Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени на информативната 

сесија одржана на 12.03.2019. 

П1.1 Дали има ограничувања на 

учеството на грантот од Цивика 

наспроти другите средства/донатори 

кои ги имаме? Дали грантот од ЦМ 

може да биде и помал дел? 

Не е задолжително кофинансирање. Доколку апликантот 

обезбеди кофинансирање, за истото нема ограничување во 

процентите за неговиот износ. Во рамките на овој повик за 

предлози се поттикнува кофинансирање од други донатори. 

П2. Дали кофинансирањето мора да 

биде финансиско, или може и 

материјални добра? 

Слично како и правилата и праксата на ЕУ потребно е да 

има реален и мерлив придонес на сметката каде ќе се 

финансира проектот. На пример, може да биде плата/или 

кирија за простории на кои е сопственик организацијата. 

П3. Дали се подобни за аплицирање 

оние кои добиле грант во претходната 

фаза на ЦМ? 

Да, сите организации се подобни, нема посебни 

условувања. Сите рамноправно почнуваат во оваа фаза на 

програмата и може да конкурираат на повиците. 

П4. Дали лицата ангажирани на 

проектот треба да бидат редовно 

вработени или може да предвидиме и 

хонорарни надоместоци? 

Може да бидат ангажирани и со друг вид договор освен 

за вработување, односно да се платат хонорари. 

Охрабруваме јасно дефинирање во  самата апликација 

каков вид однос ќе се заснова со лицата ангажирани во 

проектот. 

П5. Дали универзитетите се подобни 

да аплицираат на повикот (и можат да 

предвидат активности и трошоци 

согласно своите интерни правилници) 

? 

Подобни за аплицирање се само субјектите 

регистрирани согласно Законот за научно-истражувачката 

дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

46/2008; и сите измени заклучно со 41/2014).  

П6. Во однос на географската 

разноликост, што е поважно локација 

на реализација на активностите или 

пак место на регистрација на 

организацијата (седиште)? 

Важни се и двата сегменти во географското покривање. 

При оценувањето ќе се гледа и локацијата на реализација 

на активности и местото на регистрација на организацијата 

(седиште). 

П7. Дали добитниците на 

институционален и акциски грант 

имаат право да аплицираат за мали 

грантови? 

Да, добитниците на акциски или институционални 

грантови се подобни за пријавување на повиците за мали 

грантови. 

П8. Доколку добиеме средства на 

повикот, дали е потребна ревизија на 

грантот? Колку треба да изнесува 

сумата за оваа активност? 

Да. Корисниците на акциските грантови се обврзани да 

направат надворешна ревизија на наменската сметка и 

финансиските извештаи за акцијата. Повеќе детали се 

дадени во точка 3.4. Трошоци од Водичот за апликанти. 

П9. Дали може да ангажираме 

хонорарно луѓе кои се платени од 

Буџетот (пр. државни служеници)? 

За државните службеници нема ограничувања, значи 

може да ги ангажирате хонорарно, надвор од нивното 

работно време во институцијата. 

П10. Што е доволен доказ во 

апликацијата за соработка со локални 

и државни институции? 

Во оваа фаза од процесот на аплицирање доволно е да 

се наведат бараните податоци во точка 1.3 Соработници во 

образецот за пријава. Во понатамошната проверка може да 

бидат побарани дополнителни документи. Повеќе детали се 

дадени во точка 6. Административна, правна и финансиска 

верификација од Водичот за апликанти.   
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П11. Дали е потребно да ги доставиме 

изјавите за партнерство/ соработка во 

оригинал? 

Да, потребно е да се достават во оригинал изјавите за 

партнерство. Нема предвидени изјави за соработниците во 

оваа фаза од аплицирањето. Формуларот за изјава за 

партнерство е дадена во прилог 4 од документите за 

пријава: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/  

П12. Ако сме аплицирале во улога на 

партнери во повикот за акциски 

грантови, дали може да аплицираме и 

за институционален грант? 

Да, може. 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 

П13. Дали е дозволено 

консултирање/партнерство со 

граѓанска организација од регионот 

(дури и да не учествува во поделбата 

на финансиски средства? 

Не е дозволено партнерство со граѓански организации 

од регионот. Целната група на Цивика мобилитас се 

здруженијата и фондациите регистрирани во државата. 

Може само да бидат соработници.  

П14. Во општата пријава за 

аплицирање стои дека освен 

генерална (општа) цел има и 

специфична цел или цели. А во 

логичка рамка имате дефинирано дека 

само една цел специфична цел може 

да се наведе. Ве молиме за 

појаснување. 

Може да има проектот и повеќе цели, иако се 

преферира една специфична цел за проект од овој обем. Се 

работи за техничка неусогласеност на двата обрасци и нема 

да се смета за погрешно и ако вашиот проект има една или 

повеќе специфични цели. 

П15. Што значи целна вредност во 

логичката рамка (показател)? Каква 

целна вредност да се внесе? На 

пример ако цел на акцијата е да се 

креираат политики (резултат 4) 

имплементација на стратегии и закони. 

Која би била целна вредност? 

Тоа е квантитативна вредност на промената што треба да 

се постигне со проектот. На пример ако е акцијата за 

донесување на закон кој сега го нема, почетната вредност 

на тој показател е 0, а целната вредност ќе биде 1 (да се 

усвои еден закон). 

П16. По одобрување на грантот, со 

кого се потпишува договорот? Дали 

потпишувате и со апликантот и со 

партнерите, или само со главниот 

апликант? 

Договор се потпишува само со апликантот. Договорот ќе 

биде помеѓу МЦМС и добитникот на грант. Апликантот 

понатаму ги уредува односите со партнерите преку 

меѓусебни одговори.  

П17. Дали може да ги употребиме 

наведените индикатори од резултатите 

во повикот, за индикатори во 

логичката рамка? 

Да. Може да се користат, но не мора. Резултатите на 

повикот се пошироки и може да се наведат но се 

препорачува индикаторите во логичката рамка да бидат 

поконкретни и да се однесуваат на предложената акција. 

П18. Во врска со потребата од двајца 

потписници на проектната сметка, 

дали од потписниците и двајцата мора 

да се од главниот носител (апликант) 

на проектот или може да едниот да 

биде од партнерската организација? 

Да, двајцата потписници мора да бидат од 

организацијата апликант. Цивика мобилитас ќе побара од 

грантистите да отворат наменска сметка за акцијата 

(грантот) и да имаат најмалку два потписника на оваа 

сметка, како и да практикуваат врзани потписи за сите 

исплати од сметката. 

П19. Дали факултетите може да ни 

бидат партнери или само 

СОРАБОТНИЦИ? 

Научно-истражувачките институти основани според 

Законот за научно-истражувачка дејност, може да бидат 

партнери (и апликанти), а факултетите и институтите во 

нивни состав - само соработници. 

https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/
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П20. Доколку проектот се води во 

партнерство меѓу медиска продукција 

и граѓанско здружение, дали може 

медиуми како приватни субјекти да 

бидат партнери? 

Да, медиумите може да бидат партнери (точка 3.1.2. 

Партнери од Водичот за апликанти). 

П21. Дали има правила околу уделот 

на платите и хонорарите кои ќе ги 

предвидиме во проектната апликација 

(пр. да изнесуваат 30% од целиот износ 

на проектот)? 

Не, самите организации треба да проценат колкав треба 

да е соодносот, но секако пожелно е да соодветствува на 

потребите на акцијата. Трошоците треба да се однесуваат на 

персоналот вклучен во спроведувањето на предложената 

акција.  

П22. Приоритети имаат партнерства со 

општини дали може институции под 

општините пр. училишта да имаат 

приоритет? 

Општините не можат да бидат партнери, само 

соработници. Приоритет им се дава на партнерствата со 

други организации. Повеќе детали се дадени во точка 3.1. 

Актери од водичот за апликанти. 

П23. Дали партнерската организација 

во акциски грант, може да учествува 

во институционален грант како главен 

апликант? 

Да, може. 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. 

П24. Дали може апликантот да 

учествува во двата повика (за 

институционален и акциски грантови)? 

Ако апликантот не добие акциски грант може да 

учествува во повикот за институционални грантови.  

Апликантите на кои ќе им биде доделен акциски грант нема 

да бидат подобни да се пријавуваат на понатамошните 

повици за предлози за акциски или институционални 

грантови 

П25. Доколку во акциските проекти 

аплицираме со редовната програма на 

организацијата, дали може дел од 

програмата да биде финансирана од 

акциските грантови, а потоа со другиот 

дел од истата годишна програма која 

опфаќа низа акција да аплицираме за 

малите грантови како продолжение? 

Да, може. 

П26. Дали наведените 15 бода во 

табелата за оценување на пријавите се 

однесува само на партнерствата или на 

партнерствата и соработниците? 

Бодовите се однесуваат на профилот, капацитетот и 

релевантното искуство за спроведување на предложената 

акција; на апликантот, партнерот/партнерите и на 

соработникот/соработниците. Партнерствата се ценат во 

целост, и тековни партнери и соработници во апликацијата, 

но и претходни искуства, како и суштината на самата акција 

доколку поддржува партнерства и соработка.  

П27. Центар за плански регион да се 

смета за локална управа, дали може 

како партнер да се вклучи?  

Не, тие се регистрирани според други закони, може да 

бидат вклучени како соработници. 

П28. Доколку е партнер медиум во 

рамки на проектот дали при 

трошоците се пресметуваат бруто 

плати и трошоци за тие што ќе 

учествуваат? 

Да. Трошоците за плати треба да се однесуваат на 

персоналот вклучен во спроведувањето на предложената 

акција (вклучително и кај апликантот и кај партнерот). 
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П29. Дали како соработници може да 

се јават и претпријатија? 

Да, можат. Повеќе детали се дадени во точка 3.1.3. 

Соработници од водичот за апликанти. Во точка 3.1.3. 

соработници, се наведени примери за соработници од 

јавен сектор. 

П30. Ако главниот апликант нема 

партнери, што се случува со 15 бода? 

Бодовите се однесуваат на профилот, капацитетот и 

релевантното искуство за спроведување на предложената 

акција; на апликантот, партнерот/партнерите и на 

соработникот/соработниците. Ќе се цени и претходното 

искуство на организацијата и фокусот на акцијата (дали 

поттикнува партнерства со проектот 

П31. Дали се поттикнува учество на 

медиуми како правно лице или може 

да се ангажираат медиумски 

работници односно новинари и под 

која ставка би биле тие? Дали 

соработници или дали може да се 

сметаат хонорари?  

Може и двете. Медиумот како правно лице може да 

биде партнер или соработник. Индивидуалните лица 

(новинари) може да се ангажираат хонорарно.  

П32. Апликантот и партнерот се 

исклучуваат, а соработник дали може 

на повеќе места да се јави како 

соработник? 

 Да, една граѓанска организација може да се јави или 

како апликант или како партнер во друга апликација – не 

може да учествува во повеќе од една апликација. 

Соработниците може да бидат вклучени во повеќе 

апликации на овој повик. 

П33. Во образецот во делот 2.1 Резиме 

на акцијата, не треба да надминеме 

една страница, но доколку ги опишеме 

сите потребни точки изгледа како да ќе 

ја преминеме таа страница 

Пожелно е да не се надмине една страна. Не е 

исклучувачки фактор доколку се надминат зададените 

ограничувања во образецот за пријава и зададените 

прилози, но се препорачува да се почитуваат препораките 

за тоа. Во резимето не треба да се копираат информациите 

од останатиот дел ан апликацијата, туку да се сумираат во 

скратена форма. 

П34. Дали бизнис секторот може да 

биде вклучен како соработник? 

Да, може. Повеќе детали се дадени во точка 3.1.3 

Соработници од водичот за апликанти. 

П35. Дали активностите може да 

вклучуваат застапување на бизниси? 

Да, доколку предложените активности придонесуваат 

кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе 

информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од 

водичот за акциски грантови 

П36. Дали е дозволено активност каде 

има вмрежување со бизнис секторот? 

Да, доколку предложените активности придонесуваат 

кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе 

информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од 

водичот за акциски грантови 

П37. Дали може дел од грантот да се 

употреби во санација на објекти? 

Доколку санирањето на објект е неопходен дел од 

акцијата, тоа се подобни трошоци, но се препорачува да се 

помал дел од буџетот. Повеќе информации за подобноста 

на трошоците се дадени во точка 3.4 Трошоци од водичот 

за апликанти 

П38. Дали имате технички правила, 

поврзани со потребниот фонт во 

апликацијата? 

Да. Правилата за пополнување се наведени во дел 

Забелешка од Образецот за пријава (страна 2) 
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П39. Во кој период ќе бидат следните 

повици за акциски грантови? 

Планирано е идните повици за акциски грантови да се 

спроведат во првиот квартал од секоја наредна година (од 

јануари до март) 

П40. Дали ќе се знаат добитниците на 

акциски грантови пред објавување на 

повикот за институционални грантови?  

Да, сите апликанти ќе добијат известување дали нивната 

апликација е избрана за доделување на грант или е одбиена 

пред да биде објавен повикот за институционални грантови. 

П41. Кога ќе биде објавен повикот за 

институционални грантови? 

Следете ја веб-страната https://civicamobilitas.mk/ и 

фејсбук страната на Цивика мобилитас 

https://www.facebook.com/civicamobilitas/ за информации 

поврзани со останатите повици. 

Повикот за институционални грантови ќе се објави по 

доделувањето на грантовите од овој повик за акциски 

грантови. 

 

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

