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ЗАБЕЛЕШКА
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 23:59 часот на
21.2.2021 г.
П1. Сакаме да прашаме дали апликантот
предвидените суми им ги исплаќа како што ќе
стигаат траншите од цивика (процентуално,
како нивни сопствени буџети, но со обврска да
имаат, чуваат документација за ревизија) или
според спроведени активности да им се
исплаќа на лица (хонорари) или институции
(кетеринг, наем на простор)? Значи дали
партнерите ги добиваат буџетските пари и
после самостојно ги прават нивните исплати и
чуваат папири или, апликантот работи со
исплатите?

Цивика мобилитас потпишува договор само со
носителот на проектот (апликантот). Финансиското
известување кон Цивика мобилитас за целиот износ
на грантот е одговорност на носителот (апликантот).
Критериум за подобност е износот со кој ќе
располага носителот да изнесува најмалку 50% од
побараниот буџет. Пожелно е најголемиот дел од
трошоците, особено директните трошоци да ги
исплаќа носителот. Распределбата по добивањето
на грантот ја регулираат носителот и партнерите со
меѓусебен договор.

Не, општините не може да биде партнери.
П2. Дали општините можат да бидат партнер на Општините може да бидат само соработници.
апликантот?
Информации за соработници може да најдете во
точка 3.1.3. Соработници од Водичот за апликанти.
Да, можат. Добитниците на мал акциски грант се
П3. Дали апликанти од претходниот повик за
подобни за пријавување на овој повик за акциски
грант. Критериумите за подобност на актерите се
мали грантови можат да аплицираат како
дадени во воведниот дел од Водичот за апликанти
водечки апликанти со нов проект?
и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите.
П4. Дали предлог проектите мора да се
Не, не постои таков критериум за предлог
регионални/според географскиот критериум
проектите. Повеќе информации се дадени во точка
или може да се национални со партнери на
2.1. Цели и резултати и точка 3.3 Акции/ Активности
национално ниво?
од Водичот за акциски грантови.
Не, не постои таков критериум. Апликантите се
П5. Дали е задолжителна соработка со локална
поттикнуваат да вклучат и други соработници но
самоуправа или владина институција или може
ова не е задолжително. Повеќе детали се дадени во
да биде и без тоа?
точка 3.1.3. Соработници од водичот за апликанти.
Критериумите за подобност на актерите се дадени
П6. Дали на повикот за акциски грантови може
во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел
да се учествува ако веќе сме грантист на Цивика
3.1. Актери од Водичот за апликантите. Апликантите
Мобилитас и имаме тековен институционален
на кои им е доделен акциски грант (АКТ-04 и АКТгрант? Во водичот за апликанти не стои дали
05) или институционален грант (ИНС-04 и ИНС-05)
можеме како организација да аплицираме или
не се подобни за пријавување на овој повик за
да бидеме партнер ако веќе имаме тековен
акциски грантови во улога на апликанти но може да
грант.
аплицираат во улога на партнери.
П7. Врз основа на дадениот водич за апликанти
би сакале да добиеме појаснување во врска со Доколку сојузот аплицира нејзините членки апликациите испратени од сојузи, имено во
организациите
наведени
во
листатата
на
самиот водич стои следново „Во овој повик за
сопственици ќе се сметаат за партнери и доколку се
акциски грантови, апликациите МОРА да
појават и во улога на апликанти/ партнери во друга
содржат еден апликант и најмалку ДВА
пријава ќе бидат елиминирани.
партнери. Апликантите на овој повик ќе се
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сметаат за подобни, доколку испратат само
една пријава во било која улога (било како
апликант или партнер). Овој критериум не се
однесува и на формално регистрираните
мрежи, коалиции, сојузи или платформи –
организациите од листатата на сопственици ќе
се сметаат за партнери.“
Дали ова всушност значи дека доколку испрати
сојуз апликација, неговите членки и/или
основачи стануваат неподобни за да испратат
своја апликација? Или пак што би се случило
доколку сојузот испрати апликација во
партнерство со други организации, дали тогаш
сите партнери, основачи или членки на сојузот
не смеат да поднесат свои апликации?
П8. Прашањето се однесува на медиумите како
партнери. Во поглавјето 3.1.2. од Водичот за
апликанти стои дека: Партнерите мора да ги
исполнуваат горенаведените критериуми за
подобност кои се однесуваат на апликантот.“
но стои и дека: „Медиумите исто така може да
бидат партнери“
но медиумите не ги исполнуваат критериумите
наведени во главата 3.1.1. Ве молам за
дополнителни објаснувања кои би се
однесувале на медиумите како партнери
П9. За малите грантови во 2020, ни беа
префрлени 80% од одобрените средства.
Преостанатите 20% ни беа префрлени по
одобрувањето на завршниот извештај.
Дали истиот пристап се применува и кај
акциските грантови?
П10. На информативната сесијата беше
спомнато дека за избор на ревизорска куќа
треба да имаме барем 2 понуди. Дали овој
пристап ќе важи и за останатите набавки?
Доколку да, за кои набавки (над кој износ) треба
да имаме најмалку 2 понуди?
П11. Доколку ги ангажираме како надворешни
соработници, дали на службениците од јавната
администрација (МТСП, Агенција за промоција
на претприемништвото), би можеле да
исплатиме мал финансиски надомест за
нивниот ангажман (3-4,000 МКД/лице)?
П12. Со цел да обезбедиме доволно простор и
пристап на теренот каде што ќе ги
спроведуваме активностите (стрма и каменита
подлога),

Обврска на вашата организација е да провери во
сите регистрирани сојузи во кои е основач / член
дали ќе аплицира сојузот.
Критериумите за подобност на актерите се дадени
во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел
3.1. Актери од Водичот за апликантите.

Во точка 3.1.2. е наведено дека партнерите –
доколку се граѓански организации или непрофитна
научно-истражувачка установи мора да ги
исполнуваат истите критериуми како апликантот.
Медиумите се спомнати одвоено: „Медиумите исто
така може да бидат партнери“ и како такви за нив
не важи споменатиот критериум.

Не, исплатата на грантовите се одвива во три фази.
Авансна (50%) при потпишување на договорот,
Преодна (40%) по одобрување на тековен извештај
и Завршна исплата (10%) по доставување на
завршен извештај и ревизорски извештај.
Доколку организацијата има утврдени внатрешни
процедури и правилници за набавки се води според
нив. Доколку нема потребно е да се води според
пропишаните закони.
Да, може. За државните службеници нема
ограничувања, значи може да бидат ангажирани
хонорарно, надвор од нивното работно време во
институцијата. Охрабруваме јасно дефинирање во
самата апликација каков вид однос ќе се заснова со
лицата ангажирани во проектот
Доколку трошокот е неопходен за спроведување
на предложената активност и акција влегува во
буџетска линија директни трошоци.
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ќе биде потребно да ангажираме помош од
багер/надворешен соработник.
Верувам дека нема да има проблем да се
покрие овој трошок (30-50,000 МКД) во рамки
на проектот? Дали овој трошок да го пријавиме
во директни или индиректни трошоци?
П13. Дали би можеле да дадете пошироко
објаснување (надвор од тоа дадено во точката
3.3 од Водичот за апликанти, можеби со
примери) за тоа какви активности би биле
поддржани во областа на децентрализацијата?

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.
Не. Цивика моблитас досега има одобрено преку
300 различни типови на грант во различни сектори
и области на десјтвување. Истите може да ги
погледнете на https://civicamobilitas.mk/

