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Цивика мобилитас                                                   Повик за акциски грантови бр. ЦМ-АКТ-06, Прашања и одговори 
 

ЗАБЕЛЕШКА 

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 14:00 часот на 
15.2.2021 г. 

П: Во врска со повикот за акциски грантови 
ЦМ-АКТ-06 и правилата за подобност, би сакале 
да знаеме дали поранешни добитници на 
грантови од повиците ЦМ-ИНС-05 и ЦМ-АКТ-05 
можат да се јават како партнери на овој повик 

Да, институционалните (ИНС-04 и ИНС-05) и 
акциските (АКТ-04 и АКТ-05) грантисти на Цивика 
мобилитас се подобни да учествуваат во улога на 
партнер. 
Критериумите за подобност на актерите се дадени 
во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел 
3.1. Актери од Водичот за апликантите 

П: Би сакала да ве прашам, бидејќи нашата 
невладина до сега била само партнерски 
организација и нема буџет во последните 6 
месеци. Дали би биле конкурентни за овој 
повик? 

Сите здруженија се подобни, нема посебни 
условувања. Не постои критериум кој се однесува 
на тоа дали апликантот бил само партнерска 
организација или немал буџет во последниот 
период.  
Повеќе информации за критериумите за подобност 
може да најдете во дел 3. Критериуми за подобност 
во Водичот за апликанти. 

П: Ве молам за информација, околу партнерите 
кои треба организацијата носител, да ги има. 
Еден од нашите потенцијални партнери е веќе 
корисник на ваш друг грант (институционален). 
Дали е тоа пречка или не, да биде партнер на 
нашиот предлог проект, со кој сакаме да 
аплицираме на вашиот повик за акциски грант? 

Не е пречка. институционалните (ИНС-04 и ИНС-05) 
и акциските (АКТ-04 и АКТ-05) грантисти на Цивика 
мобилитас се подобни да учествуваат во улога на 
партнер. Критериумите за подобност на актерите се 
дадени во воведниот дел од Водичот за апликанти 
и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите. 

П: Во врска со акцискиот грант ЦМ-АКТ-06 сме 
заинтересирани и сакаме да аплицираме, но 
воедно и имаме прашање: 
Дали проектот поддржува изградба на спортски 
објект ( кој ќе биде во општ интерес на 
граѓаните не поголемо населено место или 
град) 

Предложените активности треба придонесуваат кон 
целите и резултатите на Цивика мобилитас.. Повеќе 
информации се дадени во точка 3.1.1. Апликанти; 
точка 3.3 Акции/ Активности од Водичот за акциски 
грантови 

П: Би сакал да се пријавам и учествувам, но не 
поседувам ниту Фондација ниту Здружение 
иако посакувам да имам, но немам финансии.  
Како граѓанин сум активен како волонтер во 
борбата за враќање на руинираните детски 
одморалишта, бидејќи Младината е Иднината а 
нема слух ниту од Локална ниту Државна власт. 

Критериумите за подобност на актерите се дадени 
во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите. 
Физичките лица не се подобни за апликанти.  
 

П: Ви се обраќам со цел да Ве прашам, дали 
постои можност подружница на Здружение хх 
хххххх ххххххххх Хххх Ххх! – Скопје, кое добива 
институционална поддршка од Цивика 
Мобилитас, да се пријави на вашиот повик за 
акциски грантови ? 

Подружниците може да поднесат пријави доколку 
се регистрирани како посебни правни лица. Повеќе 
информации за критериумите за подобност може 
да најдете во дел 3. Критериуми за подобност во 
Водичот за апликант. 

 


	пристигнати до 15.2.2020 (14:00) г.

