ЦИВИКА МОБИЛИТАС
МАЛИ ГРАНТОВИ
ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ
Реф. бр. ЦМ-МАК-02
Рок: секој крај на кварталот до 30 јуни 2022 година

ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ

Цивика мобилитас

Водич за апликанти, повик бр. ЦМ-МАК-02

СОДРЖИНА
1. ОСНОВА....................................................................................................................................................... 3
2. МАЛИ ГРАНТОВИ ................................................................................................................................... 4
2.1. Цели и резултати ..................................................................................................................................................................... 4
2.2. Приоритети ................................................................................................................................................................................ 4
2.3. Расположливи средства ....................................................................................................................................................... 4
2.4. Кофинансирање ....................................................................................................................................................................... 4

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ .......................................................................................................... 4
3.1. Актери ........................................................................................................................................................................................... 5
3.2. Грантови ...................................................................................................................................................................................... 5
3.3. Акции/Активности .................................................................................................................................................................. 5
3.4. Трошоци ...................................................................................................................................................................................... 6

4. ПРОЦЕС НА АПЛИЦИРАЊЕ ................................................................................................................ 7
4.1. ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВА ......................................................................................................................................................... 7
4.2. Пополнување на обрасците за аплицирање ............................................................................................................ 7
4.3. Краен рок .................................................................................................................................................................................... 7
4.4. Поднесување на концептот и пријавата ..................................................................................................................... 7
4.5. Линија за поддршка (прашања и одговори) ............................................................................................................. 8

5. ОЦЕНКА ...................................................................................................................................................... 8
Чекор 1 – Административна проверка ................................................................................................................................. 8
Чекор 2 – Проверка за подобност .......................................................................................................................................... 8
Чекор 3 – Оценка на концепт ................................................................................................................................................... 8

6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ПРОВЕРКА ................................................ 9
7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ ............................................................................................................................. 9
8. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ ................................................................................................................ 9
9. ПРИЛОЗИ ................................................................................................................................................. 10

Page | 2

1. ОСНОВА
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го
спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ
Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).1 Визијата на Програмата Цивика Мобилитас од нејзиниот
почеток од 2009 г. е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во
реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани.
Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени
во (стратешки) области како што се:
 Добро владеење, кое подразбира создавање на општествена, политичка и економска
средина која ги зајакнува човековите права, основните слободи, владеење на правото,
соодветна распределба на моќта помеѓу законодавната, извршната и судската власт,
го помага и промовира граѓанското учество и обезбедува стабилност и сигурност на
граѓаните.
 Децентрализација, која обезбедување учество на граѓанското општество во
креирањето и донесувањето на одлуки кои се однесуваат на децентрализацијата како
таква (политичка, административна, фискална, економска, еколошка), како и
зголемување на вклученоста на „grass root“ организациите во локалните јавни политики
со цел усогласување на јавните услуги со очекувањата на граѓаните.
 Социјална инклузија, како што е подобрување на способностите, достоинството и
можностите на граѓаните кои се обесправени по основ на нивниот идентитет, да бидат
дел од општеството.
Цивика мобилитас исто така го поддржува граѓанското општество во промовирањето на свесност,
разбирање и примена на Пристапот заснован на човекови права (Human Rights Based Approach)
и интегрирањето на трансверзалната тема за родови прашања.
Целната група на Цивика мобилитас се здруженијата и фондациите регистрирани во
Македонија според Законот за здруженија и фондации (2010 година, Сл. Весник 52/10).
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.
Во фокусот на пристапот на Цивика мобилитас се наоѓа „Заедницата на Цивика“, која се
состои од сите граѓански организации кои имале бенефит од грантовите или други активности
на програмата за време на претходните фази (2009-2018), преку кои таа заедно со граѓанските
организации работеше на создавање на добро управувано, децентрализирано и инклузивно
општество, поодговорно во однос на правата и потребите на нејзините граѓани. Намерата во
новата фаза (2019-2022) е да ја прошири и продлабочи „Заедницата на Цивика“, вклучувајќи
нови членови (нови грантисти) и активно работејќи со претходните грантисти.
Цивика мобилитас промовира институционален развој на македонското граѓанско општес-тво
и организациско јакнење на граѓанските организации, со што истовремено цели да придо-несе
и кон понатамошниот развој на граѓанско општество во целина и кон јакнење на самите
граѓански организации.
Покрај тоа, Цивика мобилитас се стреми да ја намали несразмерноста во однос на развојот на
граѓанското општество помеѓу Скопје и остатокот од земјата, во рамки на сите региони (урбани
наспроти рурални), меѓу и во рамките на различните општествени сектори.
Цивика мобилитас се состои од следниве инструменти и методи на работа:
 Грантови: Акциски грантови; Институционални грантови и Мали грантови;
 Учење: Менторирање; Фасилитација;
 Настани: Национални и тематски форуми; Цивика фестивали и средби за вмрежување;
 Е-платформа: е-вести; е-настани; е-ресурси; е-адресар; е-анкети.

1

ФЦГ Шведска е нов ентитет создаден од досегашниот партнер во програмата Шведскиот институт за јавна
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2. МАЛИ ГРАНТОВИ
2.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ
Предложените акции треба да придонесат кон Цивика мобилитас, и тоа кон остварување на
нејзините:
Општа цел - Општествените промени во Македонија се водени од силен граѓански сектор,
активни граѓани и добра соработка со властите, од кои произлегува потранспарентно, отчетно
и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво.
Исто така, предложените акциите треба да придонесат кон постигнување на еден или повеќе
резултати на програмата:
Резултат 1 – Опкружување за граѓанското општество: Околината за развој на граѓанско-то
општество е подобрена преку создавањето на механизми за подобра соработка меѓу властите и граѓанските организации и зголемено државно финансирање на граѓанското општество.
Резултат 2 – Граѓански ангажман: Граѓанските организации создаваат силни конституенти и
со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман во граѓанските иницијативи, вклучително и
волонтерството.
Резултат 3 – Соработка: Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води
кон сојузи на граѓанското општество.
Резултат 4 – Граѓанско учество: Граѓанските организации активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон подобрени политики и практики.

2.2. ПРИОРИТЕТИ
Приоритети во овој повик за мали грантови се следните:
 Географско покривање: избраните грантисти (апликанти и партнери) и нивните
акции; треба, што е можно повеќе да бидат лоцирани и спроведени во сите осум
плански региони;
 Секторски: акции насочени кон развојот на граѓанското општество „како такво“ и/или
општествените сектори како што се добро владеење или социјална инклузија.
 Тематски: акции насочени кон теми кои се тесно поврзани со резултатите на Цивика
мобилитас, т.е. овозможувачка околина, граѓански ангажман, соработка и граѓанско
учество.

2.3. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА
Вкупната сума која е на располагање за овој повик за предлози е 13.200.000 денари (240.000
CHF). Цивика мобилитас планира да ги распредели овие средства на околу 40 мали грантови.
Цивика мобилитас го задржува правото да ја смени оваа сума (намали или зголеми) во
зависност од исходот на повикот за предлози. Цивика мобилитас исто така го задржува
правото да не додели дел или сите расположливи средства и истите да ги пренамени за други
повици.

2.4. КОФИНАНСИРАЊЕ
За овој Повик за предлози се препорачува да се обезбеди кофинансирање, но истото не е
задолжително. Исто така, преку овој повик може да се обезбеди кофинансирање за други
проекти.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
1) Актери, субјектите кои ја поднесуваат пријавата, односно апликантот и соработниците;
2) Грантови, максималната големина на грантот и минималното и максимално
времетраење на акцијата;
3) Акции/активности, типови акции кои се охрабруваат/очекуваат со овој Повик за
предлози;
4) Трошоци, видови трошоци кои може да бидат земени предвид при одредување на
износот на грантот.
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3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти
За да биде подобен за грант во рамките на овој Повик за предлози, апликантот мора:
 Да биде граѓанска организација што е регистрирана во Македонија, како здружение или
фондација согласно Законот за здруженија и фондации2.
Граѓанските организации што имаат добиено грантови од Цивика мобилитас во рамките на
останатите нејзини повици (на пример за институционални или акциски грантови, како и
другите типови) во оваа или претходните фази се подобни да аплицираат за мал грант.
Исто така, Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката во граѓанскиот сектор, како на
пример преку само-регулација и вклученост во платформи и коалиции. Затоа, Цивика
мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите кои имаат прифатено и активно применуваат
кодекси на добри практики или други слични механизми применливи во граѓанскиот сектор.
Исто така ќе им се даде приоритет на апликантите кои поддржуваат постоечки или нови
граѓански коалиции, мрежи и платформи. Порастот на членството и волонтерите исто така ќе
се смета за додадена вредност.

3.1.2. Соработници
Во рамките на овој Повик за предлози, пријавите можат да вклучуваат еден или повеќе
соработници. Цивика мобилитас ја охрабрува соработката меѓу граѓанските и другите
организации или други соработници.3
Ова не е задолжително, меѓу-тоа Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката помеѓу
граѓанскиот сектор и властите. Затоа, ќе им се даде предност на акциите кои ги вклучуваат
како соработници централните или локалните власти. Ваквите соработници не можат да
добијат директно средства од грантот, но малите грантови може да се искористат за
фасилитирање на нивното учество.

3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот
Грантовите не смеат да ја надминат сумата од 330.000 денари. Цивика мобилитас го задржува
правото да го смени износот наведен во пријавата (да го намали или зголеми) во зависност
од резултатите од овој Повик за предлози. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со
апликантот пред потпишување на договорот.

3.2.2. Времетраење
Времетраењето на грантовите мора да биде од 3 до 12 месеци.

3.3. АКЦИИ/АКТИВНОСТИ
Цивика мобилитас ќе ги поддржи акциите на апликантите кои вклучуваат една или повеќе од
следните типови активности:
 Опркружување (околина) за граѓанското општество: Акции за поддршка на 1) спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со и развој на граѓанскиот (усогласени со Акцискиот план на Стратегијата); 2) да започне и поддржи разработка и спроведување на стратегиите за соработка и развој на граѓанскиот сектор на локално ниво; 3)
да ја поддржи работата на владиниот Совет за соработка со и развој на граѓанскиот
2

Закон за здруженија и фондации, Службен весник бр. 52,
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf
Примери за соработници од јавниот сектор се: Собрание, министерства, државни агенции, државни органи (совети и сл.) општини
(градоначалници и советници), народен правобранител, судови, јавен сервис, државни претпријатија, универзитети, училишта итн.
Други примери на соработници се академски институции, приватни компании, банки, медиуми, академски и образовни институции.
3
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сектор; 4) да започне и поддржи слични механизми за соработка и развој на граѓанскиот сектор на локално ниво; 5) промовирање на државното финансирање на граѓанските организации на национално и локално ниво.
 Граѓански ангажман: Акции насочени кон 1) зголемено вклучување на конституентите
преку проширување, продлабочување и промовирање на поразновидно членство во
граѓанските организации; 2) вклученост и учество на конституентите во стратешко
планирање, внатрешни организациски реформи и креирање и донесување одлуки во
организациите; 3) вклученост и учество на конституентите во развојот, подготовката и
извршувањето на активностите на граѓанските организации; 4) промовирање на волонтеризам/ волонтерство; промовирање на социјална и меѓуетничка интеграција.
 Соработка: Акции насочени кон 1) промовирање на само-регулацијата за граѓанските
организации (преку кодекси на добри практики); 2) воспоставување и поддршка на
градењето сојузи; тематски мрежи, регионални мрежи (во земјата); 3) Градење на
капацитети, истражувања, застапување и лобирање спроведени од страна на две или
повеќе граѓански организации и/или граѓански мрежи кои поддржуваат
транспарентност и отчетност на граѓанското општество.
 Граѓанско учество: Акции насочени кон 1) промовирање на учеството на граѓанските
организации во креирањето и донесувањето одлуки на локално и национално ниво; 2)
вклучување на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки,
особено оние одлуки кои се однесуваат на планот за итни реформски приоритети а
произлегуваат од т.н. Блупринт, 3) Започнување и промоција за вклучување и учество
на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки кои се однесуваат
на законите и стратегиите (вклучително тие што се однесуваат на работењето на
граѓанските организации).
Сите мали грантови треба да промовираат интегрирање на трансверзалната тема за родови
прашања.

3.4. ТРОШОЦИ
Во рамките на овој повик, најголем дел од вообичаените оперативни трошоци ќе бидат
подобни, вклучително:
- Трошоци за бруто-плати за персоналот вклучен во спроведување на предложената
акција;
- Дел од редовните оперативни трошоци на граѓанските организации (канцелариски трошоци, наемнина, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за
предложената акција;
- Директни трошоци за предложените активности, настанати за време на
спроведувањето.
Во рамките на повикот за предлози бр. ЦМ-МАК-02 следните трошоци нема да се сметаат за
подобни:
- Трошоци за активности кои се завршени до/ на денот на потпишување на договорот за
грант;
- Трошоци, кои се финансиски поддржани од друг донатор;
- Финансирање на основните трошоци на апликантот или неговите партнери (на пример,
кога целиот буџет најмногу е наменет за организациски трошоци);
- Проекти кои поддржуваат политички партии;
- Купување возила, опрема, мебел и друг инвентар;
- Купување или реновирање (делумно или во целост) на недвижнини (земја, згради, итн.);
- Давање кредити на трети лица;
- Загуби при размена на валути;
- Долгови и давачки за подмирување на долгови;
- Акции поврзани само или во најголемиот дел со индивидуални спонзорства за учество
во работилници, семинари, конференции и конгреси и други настани;
- Регрантирање.
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4. ПРОЦЕС НА АПЛИЦИРАЊЕ
4.1. ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВА
Пријавите за овој Повик за предлози мора да бидат поднесени преку следниве обрасци за:
 КОНЦЕПТ, што се состои од елаборација на акциски план;
 ПРИЈАВА, што се состои од акциски план, актери, изјава на апликантот и прилози.

4.2. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
4.2.1. Образец за концепт
Апликантите мора:
 Да ги пополнат сите делови од образецот за концепт;
 Да го пополнат образецот за концепт на компјутер (не е дозволено пишување на рака);
 Да го достават образецот за концепт на македонски јазик. Апликантите можат да поднесат
и дополнителна верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално
ниво, во согласност со Законот за употреба на јазици и според местото на регистрација на
апликантот.

4.2.2. Образец за пријава
Апликантите, чии концепти ќе бидат избрани од страна на Комисијата за избор на мали
грантови, ќе добијат писмена покана да подготват пријава.
Овие прелиминарно избрани апликанти, мора:
 Да ги пополнат сите делови од пријавата, вклучувајќи ги и прилозите;
 Да ја пополнат пријавата на компјутер (не е дозволено пишување на рака);
 Да го достават образецот за пријава на македонски јазик. Апликантите можат да поднесат
и дополнителна верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално
ниво, во согласност со Законот за употреба на јазици и според местото на регистрација
на апликантот.
Обрасците може да ги најдете на: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02.
Сите дополнителни документи (брошури, писма, итн.) испратени во прилог на пријавата
нема да бидат земени предвид.

4.3. КРАЕН РОК
Овој Повик за предлози нема одреден краен рок. Сепак, земајќи го предвид периодот на
спроведување на програмата Цивика мобилитас и времетраењето на грантот, овој Повик за
предлози ќе биде отворен до 30 јуни 2022 г. Пријавите може да бидат доставени во кое било
време до овој датум.
Комисијата за избор на малите грантови ќе носи одлуки на квартално ниво, после крајот на
секој календарски квартал (30.9; 31.12; 31.3; 30.6).

4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА КОНЦЕПТОТ И ПРИЈАВАТА
Пријавите мора да бидат поднесени во согласност со инструкциите во обрасците за концепт
и пријава, кои се дадени во прилог на овој Водич.
Концептот мора да биде доставен до Цивика мобилитас по електронски пат на следнава
адреса: cm-mak-02@civicamobilitas.mk, каде во предметот на пораката ќе биде наведен
референтниот број на овој Повик за предлози.
Апликантот кој ќе добие покана да поднесе пријава по прелиминарниот избор на неговиот концепт
мора да го направи тоа користејќи го образецот за пријава, даден во прилог на овој Водич.
Пријавите мора да бидат доставени пред крајниот рок даден во писмената покана, по
електронски пат на следнава адреса: cm-mak-02@civicamobilitas.mk.
Страниците од концептот и пријавата, кои содржат потписи и печати треба да се испратат
скенирани.
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4.5. ЛИНИЈА ЗА ПОДДРШКА (ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ)
Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните
апликанти за прибирање и одговарање прашања поврзани со овој Повик за предлози.
Прашањата може да бидат поднесени до линијата за поддршка преку електронски пат и во
насловот да стои референтниот број за овој Повик (ЦМ-МАК-02) на следнава адреса
helpdesk@civicamobilitas.mk.
Прашањата исто така може да бидат поставени и по телефон. Сепак, на персоналот на
линијата за поддршка му е наложено да побара од вас да ги доставите сите ваши прашања
во писмена форма и да ги испратите на наведената електронска адреса. Прашања може да
бидат поставени и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.
Прашањата може да бидат поставени до линијата за поддршка во кое било време, а Цивика
мобилитас ќе одговара тековно и не подоцна од 5 работни денови од поставување на
прашањето. Цивика мобилитас редовно ќе ги објавува сите одговори на веб-страницата на
Цивика мобилитас на следнава адреса: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/
Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ги следат нејзините веб-страница и
страница на Фејсбук, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања и
одговори.

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

ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА
Концепт
Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на концептот според следните
критериуми:
 Концепт, предлогот е поднесен на точниот образец;
 Јазик, концептот е поднесен на македонски јазик;
 Поднесување, концепт е поднесен по е-пошта на: cm-mak-02@civicamobilitas.mk.
Доколку комисијата за избор на мали грантови го има избрано концептот, апликантите ќе
добијат писмена покана за подготовка на пријава.

Пријава
 Писмо за покана, Цивика мобилитас го поканила апликантот да поднесе пријава за мал
грант;
 Пријава, предлогот е поднесен со точниот образец и ги содржи сите барани делови;
 Јазик, пријавата е поднесена на македонски јазик;
 Поднесување, пријавата е поднесена по е-пошта на: cm-mak-02@civicamobilitas.mk.

ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ
Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на предлозите по следниве критериуми:
 Апликантот е регистриран во Северна Македонија, како граѓанска организација
согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ);
 Барањето за грант, предлогот вклучува барање за мал грант кој не надминува
330.000 денари;
 Времетраењето на акцијата е помеѓу 3 и 12 месеци.

ЧЕКОР 3 – ОЦЕНКА НА КОНЦЕПТ
Комисијата за избор на мали грантови ќе го оцени секој концепт според следнава табела:
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1. Релевантност на акцијата (релевантност на предлогот во однос на Цивика мобилитас и
на целите и приоритетите на овој повик; географската, секторската и тематската
фокусираност на акцијата; анализа на ситуацијата; анализа на проблемот; избор на
целната група)
2. Дизајн на акцијата (општа цел, резултати, активности, методологија (особено за
опкружување за граѓански сектор, граѓански ангажман, соработка, граѓанско учество)
информации, комуникација и надворешен пристап (outreach), како и за набљудување,
оценка и известување).
3. Влијание и одржливост (употреба на пристапот заснован на човекови права,
интегрирање на трансверзалната тема за родови прашања, влијанието врз целните групи,
одржливоста и специфичните елементи на додадена вредност како што се добри практики
и иновации).
4. Буџет (активностите се соодветно изразени во буџетот и е дадена оправданост на
трошоците)
5. Соработка (профилот, капацитетот и релевантното искуство за спроведување на
предложената акција)
Максимум бодови

30

20

20
20
10
100

6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА 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. За таа цел, од сите апликанти чиишто предлози ќе бидат
прелиминарно одобрени, ќе биде побарано да ги достават следните административни, правни
и финансиски документи:
1) Статути или други акти на основањето – на барање;
2) Копии од последниот годишен финансиски извештаи (или завршни сметки, извештај
од биланс на состојба и податоци од биланс на успех) за последната година (каде
има) – на барање.
Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку
апликантите не ги поднесат овие документи во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие
пријавата.

7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ
Овој Повик за предлози е отворен од 1 јули 2019 г и концептите може да се поднесуваат во
кое било време до 30 јуни 2022 г.
По проверката на административниот квалитет и подобноста за секое тримесечје, Комисијата
за избор мали грантови ќе ги одбере добитниците на грантови на почетокот од секое следно
тримесечје.
Цивика мобилитас писмено ќе ги информира сите апликанти кои добиле мал акциски грант
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. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ
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 бараат состанок со Националниот координатор за мали грантови.
Барањата мора да бидат поднесени во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањето
за доделени мали грантови и да биде испратена на оваа електронска адреса: feedback
@civicamobilitas.mk
Поднесувањето приговор нема да ја одложи или промени одлуката на Комисијата за избор на
грантови.
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9. ПРИЛОЗИ
Во прилог ќе ги најдете следниве обрасци:


Образец за концепт;



Образец за пријава4.

4

Пријавата ја пополнуваат и поднесуваат само оние апликанти, чии концепти ќе бидат избрани од страна на Комисијата за
избор на мали грантови и кои ќе добијат писмена покана да подготват пријава.
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