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ВОВЕД
Грантовата шема на Цивика мобилитас вклучува три вида грантови:
• Институционални грантови (ИНС)
• Акциски грантови (АКТ)
• Мали грантови (МАК)
Овој повик за предлози со реф. број ЦМ-ПАГ-01 е за нов вид партнерски акциски грантови
(ПАГ).
Сите формално регистрирани граѓански организации и непрофитни невладини организации во Северна Македонија се подобни за пријавување на овој повик.
Формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи сочинети од најмалку три
(3) организации се подобни за пријавување без партнери. Тековната состојба од Централен
регистар ќе се смета за доказ за формална регистрација. Листатата со „сопственици“ во
тековната состојба треба да содржи најмалку три (3) организации. Сите организации од листата
ќе се сметаат за партнери.
Во овој повик за акциски грантови, апликациите МОРА да содржат еден апликант и најмалку
ДВА партнери. Апликантите на овој повик ќе се 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.
Цивика мобилитас автоматски ќе ги елиминира пријавите кои се испратени од апликанти кои
поднеле повеќе од една пријава!
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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) од Шведска. Визијата на програмата Цивика мобилитас од
нејзиниот почеток од 2009 г. е Северна 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 обезбедува учество на граѓанското општество во креирањето
и донесувањето 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 политики, практики и услуги со очекувањата на граѓаните.
✓ Социјална инклузија, како што е подобрување на способностите, достоинството и
можностите на македонските граѓани 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, фондациите и сојузите регистрирани
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 мобилитас“, која се состои од сите граѓански организации (грантисти и партнери) кои имале бенефит
од грантовите или други активности на програмата за време на претходните фази (2009-2022),
преку кои таа заедно со граѓанските организации работеше на создавање на добро управувана,
децентрализирана и инклузивна Северна Македонија, поодговорна во однос на правата и
потребите на нејзините граѓани. Намерата на Цивика мобилитас во тековната фаза (2019-2023)
е да ја прошири и продлабочи „Заедницата на Цивика мобилитас“ и да ја направи поразновидна,
вклучувајќи нови членови (нови грантисти) и активно работејќи со претходните грантисти.
Цивика мобилитас промовира институционален развој на македонското граѓанско општество и организациско јакнење на граѓанските организации, со што истовремено цели да
придонесе и кон понатамошниот развој на граѓанското 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: институционални грантови, акциски грантови и мали грантови;
• Учење: менторирање; фасилитација;
• Настани: национални и тематски форуми; Цивика мобилитас фестивали и средби за
вмрежување;
• Е-платформа: е-вести; е-настани; е-ресурси; е-адресар; е-анкети.
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2. ПАРТНЕРСКИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ
2.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ НА ПРОГРАМАТА
Предложените акции треба да придонесат кон остварување на општата цел на програмата
Цивика мобилитас:
Општествените промени во Северна 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.
Акциите треба да придонесат кон постигнување на еден или повеќе резултати на програмата:
Резултат 1 – Опкружување за граѓанското општество: Околината за развој на граѓанското 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. ЦЕЛ НА ПОВИКОТ ЗА ПРЕДЛОЗИ
Социо-економската криза и енергетската криза присутни во повеќето земји во светот
неизбежно имаат влијание и на Северна Македонија. Покрај ова, значително се зголеми
поларизацијата на општеството поради различни фактори. Исто така, Владата обезбедува
финансиска поддршка за економски загрозените, јавниот образовен систем, здравствениот
систем и јавните претпријатија при што државното финансирање и севкупната поддршка на
граѓанските организации е минимална или непостоечка. Предложените акции во рамки на овој
повик за предлози мора да се однесуваат и да се фокусираат на една од следниве теми: i)
поларизација; ii) финансиска криза (буџетски дефицит); iii) енергетска криза

2.3. ПРИОРИТЕТИ
Приоритети во овој повик за партнерски акциски 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
приоритетните општествени сектори на програмата Цивика мобилитас: добро
владеење, децентрализација и социјална инклузија.
• Тематски: акции насочени кон теми кои се тесно поврзани со резултатите и индикаторите
на Цивика мобилитас, т.е. овозможувачка околина, граѓански ангажман, соработка и
граѓанско учество1. Акции насочени кон тековните контекстуални случувања во темите на
поларизација; финансиска и енергетска криза - се новите приоритети додадени на
постоечките приоритети на Цивика мобилитас

2.4. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА
Вкупната сума која е на располагање за овој повик за предлози е 36.000.000 денари. 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.

2.5. КОФИНАНСИРАЊЕ
Во рамките на овој повик за предлози се поттикнува и кофинансирање од други донатори.

1

Повеќе информации за резултатите и индикаторите може да видите во прилог 1. Цивика мобилитас – логичка рамка
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3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
Во овој повик за предлози има пет групи критериуми за подобност:
1) Актери, апликантот, партнерите и соработниците (ако е применливо);
2) Грантови, максималната големина на грантот, времетраење на акцијата;
3) Акции/Активности, типови на акции и активности кои се поттикнуваат/очекуваат со
овој повик;
4) Трошоци, видови трошоци кои може да бидат земени предвид при одредувањето на
износот на грантот;
5) Број на пријави, бројот на пријави кои актерите, во улога на апликант или партнер,
може да ги поднесат организациите.

3.1. АКТЕРИ
3.1.1. Апликанти
За да биде подобен за акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да е
регистриран во Северна Македонија, и тоа да биде:
•
граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации;2
•
непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научноистражувачка дејност.3
•
Формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи сочинети од
најмалку три (3) организации се подобни за пријавување без партнери, нивните
членови се бројат како партнери. Тековната состојба од Централен регистар ќе се
смета за доказ за формална регистрација а листатата со „сопственици“ треба да биде
сочинета од најмалку (3) организации кои ќе се сметаат за партнери.
Цивика Мобилитас е отворена кон граѓански организации со сите позитивни вредности,
верувања и ставови. Како програма за добро управување Цивика мобилитас ги поттикнува
однесувањата кои се во согласност со Пристапот базиран на човекови права (Human Rights
Based Approach) и промовираат принципи на добро управување, како што се демократијата,
владеењето на правото, транспарентност и отчетност. Според Законот за здруженија и
фондации граѓанските организации се обврзани да подготвуваат, доставуваат и објавуваат
годишни наративни и финансиски извештаи. Затоа, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на
апликантите и партнерите кои подготвиле, поднеле и објавиле (на својата веб-страница или на
друг начин) годишен наративен и финансиски извештај кој ги покрива последните три
финансиски години (ако е применливо) согласно ЗЗФ.4
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 и нивната
бројност и разновидност исто така ќе се смета за додадена вредност.

3.1.2. Партнери
Апликациите МОРА да содржат најмалку ДВА партнери. Партнерите мора да ги исполнуваат
горенаведените критериуми за подобност кои се однесуваат на апликантот. Апликантот и
партнерите мора да потпишат и достават Изјава за партнерство, која е дадена во прилог на
пријавата за овој повик.
Овој критериум за подобност не се однесува и за формално регистрираните мрежи,
коалиции, сојузи или платформи сочинети од најмалку три (3) организации. Тие се подобни за
пријавување без партнери – организациите наведени во листатата на сопственици ќе се
Закон за здруженија и фондации објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр.52/2010 стр:2-25
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf
3
Закон за научно-истражувачка дејност (консолидиран текст) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 46/08; 103/08; 24/11;
80/12; 24/13; 147/13 и41/14. http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon%20za%20nauchno%20istrazuvachka%20dejnost%202014v2.pdf
4
Ова значи дека апликантот има изготвено годишни финансиски извештаи (завршна сметка) во законски пропишаниот образец и ги има доставено
овие финансиски извештаи до Централниот регистар
2
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сметаат за партнери. Тековната состојба од Централен регистар ќе се смета за доказ за
формална регистрација. Листатата со „сопственици“ во тековната состојба треба да содржи
најмалку три (3) организации. Сите организации од листата ќе се сметаат за партнери.

3.1.3. Соработници
Апликантите се поттикнуваат да вклучат и други соработници. 5 Ова не е задолжително,
меѓутоа Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката помеѓу граѓанскиот сектор и
властите. Ваквите соработници не можат да добијат директно средства од грантот, но акциските
грантови може да се искористат за фасилитирање на нивното учество.

3.2. ГРАНТОВИ
3.2.1. Големина на грантот
Грантовите мора да бидат помеѓу 3.000.000 и 4.500.000 денари. Цивика мобилитас го
задржува правото да го смени побараниот износ (да го намали или зголеми во рамки на
горенаведените износи).

3.2.2. Времетраење
Времетраењето на грантовите не може да биде помалку од 9 или повеќе од 10 месеци,
почнувајќи од 1 јануари 2023 г. и завршувајќи најдоцна до 31 октомври 2023 г.

3.3. АКЦИИ/АКТИВНОСТИ
Овој дополнителен повик за предлози, во согласност со неговата цел да ја поддржи Северна
Македонија во справувањето со актуелната кризна состојба, ќе ги поддржи акциите кои се однесуваат на следните приоритети:
• Поларизација: акции насочени кон намалување на различните општествени поделби
и предлагање решенија како да се работи на намалување на овие поделби преку
развој на политики, вклучување во дијалог за политики со институциите, промовирање на толеранција и соработка преку дијалог меѓу различни општествени групи.
• Финансиска криза: акции насочени кон следење на различните аспекти на финансиската состојба во земјата и растечкиот буџетски дефицит, на пр., следење на владините програми и трошењето општо, а особено трошењата за справување со
последиците од Ковид-19 и интервенциите поврзани со војната во Украина (храна и
цените на енергијата), укажувајќи на претерувања или можна злоупотреба на (државни буџетски) средства, како и предлагање подобри решенија и влијание врз владините политики за справување со оваа криза.
• Енергетска криза: акции насочени кон следење на состојбата со снабдувањето и
потрошувачката на енергија, набавките на енергија (вклучувајќи фосилни горива/гас,
електрична енергија итн.), неговото финансиско влијание и влијанието врз животната
средина и предлагање/промовирање мерки за подобро решавање/справување со
енергетската состојба во земјата.
Цивика мобилитас исто така поддржува акции што вклучуваат една или повеќе од следните
типови активности:
• Опкружување (околина) за граѓанското општество: Акции насочени кон поддршка на
спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со и развој на граѓанскиот
сектор; или поддршка на работата на владиниот Совет за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор;
• Граѓански ангажман: Акции насочени кон зголемено вклучување на конституентите
преку проширување, продлабочување и промовирање на поразновидно членство во
граѓанските организации; промовирање на волонтеризам/ волонтерство; промовирање
на социјална и меѓуетничка интеграција.

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.
5
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Соработка: Акции насочени кон промовирање на саморегулацијата за граѓанските
организации (преку кодекси на добри практики); или градење на капацитети,
истражувања и застапување спроведени од страна на три или повеќе граѓански
организации и/или граѓански мрежи кои поддржуваат транспарентност и отчетност на
граѓанското општество.
Граѓанско учество: Акции насочени кон промовирање на учеството на граѓанските
организации во креирањето и донесувањето одлуки на локално и национално ниво;

Сите партнерски акциски 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
партнерска акција;
- Дел од редовните оперативни трошоци на граѓанските организации (канцелариски трошоци, наемнина, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за
предложената партнерска акција;
- Директни трошоци за предложените активности, настанати за време на спроведувањето
на партнерската акцијата.
Корисниците на ПАГ се обврзани да направат надворешна ревизија на наменската сметка и
финансиските извештаи за акцијата. Затоа, апликантите мораат да вклучат трошоци за една
независна проектна финансиска ревизија. Цивика мобилитас препорачува да се планираат
трошоци за надворешна ревизија во висина од околу 3% од бараната сума за грант.
Исто така, грантистите треба да вклучат трошоци за учество на најмалку еден претставник од
апликантот и по еден од партнерите во годишните настани на Цивика мобилитас: Национален
форум; Цивика мобилитас фестивал; Средба за вмрежување, за времетраење на акцијата.
За акциските грантови во рамките на Цивика мобилитас, 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.

3.5. БРОЈ НА ПРИЈАВИ ПО АПЛИКАНТ
Актерите треба да знаат дека на овој повик можат (се подобни) да поднесат само една
пријава во улога на апликант или партнер. Во случај ако организацијата поднесе повеќе од една
пријава без разлика дали е во улога на апликант или партнер, Цивика мобилитас автоматски ќе
ги одбие сите пријави во кои е вклучен. Ова се однесува и на формално регистрираните мрежи,
коалиции, сојузи или платформи – нивните членови ќе се бројат како партнери.
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4. ПРИЈАВА
4.1. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА
Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Овој образец за аплицирање се состои од следниве делови:
ДЕЛ А: ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВКЛУЧЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, кое содржи преглед
на основни информации за апликантот, партнерите (минимум 2) и соработниците (доколку ги
има);
ДЕЛ Б: АКЦИЈА, составена од резиме на партнерската акцијата, информации за нејзината
релевантност, дизајн, влијание и одржливост;
ДЕЛ В: БУЏЕТ, кој содржи преглед на бараниот грант и капацитетот на апликантот;
ДЕЛ Г: ИЗЈАВА, со која апликантот потврдува дека се согласува со условите на повикот за
предлози и искажува посветеност за спроведување на предложените активности со поддршката од партнерскиот акциски грант;
ДЕЛ Д: ПРИЛОЗИ, кои ги содржат следните документи потребни за оваа фаза од процесот
на аплицирање:
• Прилог 1. Логичка Рамка
• Прилог 2. Буџет и оправданост
• Прилог 3. Изјави за партнерство (минимум 2)
• Прилог 4. Доказ за правен статус на апликантот и партнерите (тековна состојба), не
постара од шест месеци од денот на објавувањето на овој повик;
ДЕЛ Ѓ: ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА, да се потврди дека деловите од А до Д се комплетирани (и
на точен начин).

4.2. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРИЈАВАТА
Сите делови од образецот за пријавата треба да бидат комплетирани заедно со прилозите. Ве
молиме да ги користите само соодветните обрасци објавени во рамки на овој повик за предлози
и да не ја менувате содржината и нивниот формат. Соодветните (точни) обрасци за овој повик за
партнерски акциски грантови ЦМ-ПАГ-01 можат да се најдат на следниот линк:
https://civicamobilitas.mk/povici/cm-pag-01
Апликантите кои нема да поднесат комплетна пријава и нема да ги користат обрасците од
линкот погоре ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да се
поднесат до Комисијата за избор на грантови за понатамошна оценка.
Пријавата мора да биде пополнета на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат
прифатени) и да биде поднесена 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.
Цивика мобилитас ќе прифаќа апликации поднесени само по електронски пат (е-пошта) на
следната адреса: aplikacija@civicamobilitas.mk. Цивика мобилитас нема да ги прифати
апликациите пратени по редовна пошта или лично доставените апликации.

4.3. КРАЕН РОК
Краен рок за поднесување на пријавите е 5 декември 2022 г. до 13:00 часот (македонско
време). Датумот и часот на пристигнување на електронската пошта ќе се смета за релевантен доказ
за поднесување на пријавата во зададениот рок. Апликантите ќе бидат известени за приемот на
пријавата со повратен одговор на нивната електронска порака.
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4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА
Пријавите мора да се поднесат преку електронска пошта со назнака: „Повик за партнерски
акциски грантови реф. бр. ЦМ-ПАГ-01“ на следната адреса: aplikacija@civicamobilitas.mk
Пријавите мора да бидат испратени во ЕДНА порака која во прилог ќе ги содржи следните
документи во соодветен формат (word/excel и во PDF каде што е применливо) и нема да
надминува 20MB6:
• Пополнета пријава за партнерски акциски грант
• Прилог 1 - Логичка рамка
• Прилог 2 - Буџет и оправданост на трошоците
• Прилог 3 - Изјави за партнерство
• Прилог 4 - Доказ за правен статус на апликантот и партнерите (тековна состојба
издадена од Централниот регистар, не постара од шест месеци од денот на
објавувањето на овој повик (11 ноември 2022 г.); се прифаќаат и скенирани верзии.
• Скенирана Изјава на апликантот (пополнета и потпишана од неговиот законски
застапник - дел Г. изјава од апликантот)
• Скенирани Изјави за партнерство (пополнети и потпишани од нивните законски
застапници - Прилог 4. Изјави за партнерство)

4.5. 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 мора да бидат поднесени на следната адреса: helpdesk@civicamobilitas.mk. Во
назнака на пораката треба да се внесе референтниот број за овој повик (ЦМ-ПАГ-01).
Прашања може да бидат поставени и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.
Прашањата може да бидат поднесени не подоцна од 5 календарски денови пред крајниот
рок за овој повик. Цивика мобилитас нема обврска да обезбеди одговор на прашањата кои ќе
бидат поднесени по овој рок.
Цивика мобилитас ќе одговори на сите прашања, не подоцна од 3 календарски денови пред
крајниот рок на овој повик. Одговорите на сите поставени прашања ќе бидат објавени на вебстраницата на Цивика мобилитас на следнава адреса: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-pag-01
Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ги следат нејзините веб и фејсбук
страници, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања/одговори.

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

ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА
Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на предложените пријави по
следните критериуми:
• Краен рок. Доколку е запазен, пријавата ќе се прифати, а доколку не е пријавата ќе се
одбие (иако е примена);
• Пријава. Предложената пријава е поднесена на соодветен начин и е во точниот
образец;
• Прилози. Сите барани прилози се доставени на соодветен начин и се во точните
обрасци;
• Јазик. Предложената пријава е поднесена на македонски јазик;
• Потпишана изјава. Дел Г. Изјава од апликантот од пријавата. Изјавата е комплетна и
потпишана од застапникот на организацијата (овластеното лице);7
• Потпишани изјави за партнерство. Прилог 4 Изјави за партнерство. Изјавите за
партнерство се комплетни и потпишани од застапниците на партнерските организации.

6
7

20 megabytes - прикачените документи не треба да надминат 20 мегабајти
Овластеното лице се потврдува со приложената тековна состојба
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ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ
Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на пријавите по следниве критериуми:
• Апликант. Апликантот е регистриран со подобен правен статус наведен во Делот
3.1. од овој Водич.
• Партнери (минимум 2). Актери на граѓанското општество со подобен правен статус
како што е опишан во Делот 3.1. од Водичот;
• Барање за грант е помеѓу 3.000.000 и 4.500.000 денари;
• Времетраење на акцијата е помеѓу 9 и 10 месеци.
• Број на пријави. Апликантот поднел само една пријава.
Цивика мобилитас ќе ги провери и обработи следниве податоци:
• Основни податоци. Предлогот ги вклучува сите побарани основни податоци;
• Географски, секторски и тематски опфат. Предлогот ги вклучува бараните податоци за локацијата, секторското и тематското дејствување на апликантите и
партнерите.

ЧЕКОР 3 – ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА
Комисијата за избор на грантови ќе ги оценува пријавите според следнава табела:
1. Партнерство профилот, капацитетот и релевантното искуство за спроведување
на предложената партнерска акција на апликантот, партнерите и на соработникот/
соработниците (ако е применливо)
2. Релевантност на акцијата (релевантност на предлогот во однос на Цивика
мобилитас и на целите и приоритетите на овој повик; географски, секторски и
тематски и акцискиот фокус на поларизација, финансиска криза и енергетска криза)
3. Дизајн на акцијата (општа и специфична цел, резултати, активности,
методологија, информации, комуникација и надворешен пристап (outreach), како и за
набљудување, оценка и известување).
4. 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).
5. Буџет (активностите се соодветно изразени во буџетот и е дадена оправданост на
трошоците)
Максимум бодови

15

30

20

20

15
100

Добитно портфолио на партнерски акциски грант е она кое ги адресира сите приоритети на
овој повик за предлози и вклучува предлози кои ќе добијат најголема просечна оценка од сите
пет точки од горната табела за оценување. Комисијата за избор на грантови може (доколку смета дека е потребно) да примени и „тежински фактори“ за да се достигне подобар баланс на добитници на грантови според приоритетите на овој повик (географски, секторски, тематски).

6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА
Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на
грантови, Цивика мобилитас ќе ја верификува административната, правната и финансиската
подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чиишто предлози ќе бидат
прелиминарно одобрени, може да биде побарано да ги достават следните административни,
правни и финансиски документи:
1. Статут и/или други акти на основањето;
2. Копии од годишните финансиски извештаи (или завршни и др.) за последните три
години, 2019, 2020, 2021 (каде има);
3. Потврди за референци (извештаи, договори, итн.) наведени во дел В од пријавата.
4. Резиме на акцијата на англиски јазик
5. Други документи релевантни за акцискиот грант.
Водич за апликантите
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Повик за предлози реф. бр. ЦМ-ПАГ-01

Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку апликантите не ги поднесат документите во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие пријавата.
Цивика мобилитас ќе побара од грантистите да отворат наменска сметка за партнерската
акција (грантот) и да имаат најмалку два потписника на оваа сметка, како и да практикуваат
врзани потписи за сите исплати од сметката. Исто така се очекува од грантистите да
соработуваат со останатите грантисти на Цивика мобилитас, да споделуваат знаење и искуства,
како и да учествуваат во активностите на Цивика мобилитас.

7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ
Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле партнерски акциски грант
согласно одлуката на Комисијата за избор на грантови. Цивика мобилитас ќе ги информира и
сите апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА
Отворање на повикот за предлози
11 ноември 2022 г.
Краен рок за поднесување на пријави
5 декември 2022 г., 13:00 ч.
Одлука на Комисијата за избор на грантови
декември 2022 г.
Известување за доделени грантови и за одбиените пријави
декември 2022 г.
Преговори и потпишување договори
декември 2022/ јануари 2023 г.
Ве молиме имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Цивика мобилитас
може да ја ажурира временска рамка во било кое време. Поради тоа, ги поттикнуваме
апликантите редовно да ја проверуваат веб-страната: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-pag-01

9. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ
Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.
Апликантите коишто имаат забелешки на процесот или оценувањето, може да поднесат
барање за појаснување до Цивика мобилитас, кое мора да биде во пишана форма, во рок од
10 дена по известувањата за доделени грантови, а треба да се поднесат на електронската
адреса: feedback@civicamobilitas.mk. Поднесувањето приговор нема да ја одложи или промени
одлуката на Комисијата за избор на грантови.

10. ПРИЛОЗИ
Во прилог ќе ги најдете следните документи:
• Прилог 1 - Логичка рамка на Цивика мобилитас (страна 13 и 14)
• Прилог 2 - Образец за пријава со прилозите:
o Прилог 1 - Образец за логичка рамка на партнерската акција
o Прилог 2 – а) Буџет и б) Оправданост на трошоците (excel)
o Прилог 3 - Изјава за партнерство

Водич за апликантите
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Логика на
интервенција
Општа цел: Општествените
промени во Северна
Македонија се поттикнати
од страна на силниот
граѓански сектор, активните
граѓани и добрата соработка
со властите, што резултира
со потранспарентно,
поотчетно и социјалноинклузивно управување на
централно и на локално ниво

Показатели (почетна вредност, цел)
Показател OЦ.1: Граѓански ангажман – зголемен степен,
длабочина и разновидност на општествено и политички граѓански
ангажман. Почетна вредност OЦ.1: 45.6 (Индекс на граѓанско
општество/Среднорочен преглед 2016). Цел OЦ.1: 47 (Индекс на
граѓанско општество/Цивика мобилитас 2022).
Показател OЦ.2: Перцепција на влијанието, перцепција на
влијанието на граѓанското општество врз општествени и политички
грижи. Почетна вредност OЦ.2: 42.9 (Индекс на граѓанско
општество/Среднорочен преглед). Цел OЦ.2: 50 Индекс на
граѓанско општество 2022).

Показател Р. 1.1: Опкружување – подобрено е опкружувањето
за развој на граѓанското општество. Почетна вредност Р.1.1:
Опкружувањето е „делумно овозможувачко“ во 2017 година (3 на
скала од 5 поени).8 Цел Р.1.1: Пораст на 4 („овозможувачко“) на
скала од 5 поени до 2022 година.
Показател Р. 1.2: Стратегија – усвоена е и спроведена е новата
Резултат 1: Опкружувањето за
Стратегија за соработка меѓу Владата и граѓанското општество.
развој на граѓанското
Почетна вредност Р.1.2: Нема нова Стратегија во април 2018
општество е поовозможувачко
година. Цел Р.1.2: Стратегија усвоена со придонеси на ГО.
Опкружувањето за развој на
Показател Р. 1.3: Совет – задоволувачки функционира Советот
граѓанското општество е
за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Почетна
подобрено преку креирањето
вредност Р.1.3: Советот сè уште не е формиран во април 2018
на механизми за подобра
година. Цел Р.1.3: Советот е формиран и граѓанското општество е
соработка меѓу властите и
задоволно со неговото функционирање (4 на скала од 5 поени) до
ГО и зголеменото јавно
2022 година.
финансирање за граѓанското
Показател Р.1.4: Финансирање – Зголемено е јавното
општество
финансирање на ГО. Почетна вредност Р.1.4: Јавното финансирање
изнесува 3,5 милиони € во 2016 година. Цел Р.1.4: 10 милиони € до
2022 година.

Извори на верификација
ИВ OЦ.1: Индекс на граѓанско општество:
Годишна анкета со население;
ИВ OЦ.2: Индекс на граѓанско општество:
Годишна анкета со организации; Истражување
за надворешна перцепција

ИВ Р.1.1: Матрица набљудување на
овозможувачката околина за развој на
граѓанското општество;
ИВ Р.1.2: Годишен извештај за
спроведување на Стратегијата за соработка
меѓу Владата и граѓанското општество
(подготвена од Одделението за соработка со
граѓанскиот сектор при Генералниот
секретаријат на Владата);
ИВ Р.1.3: Годишен извештај за работата на
Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество (подготвена од Советот);
ИВ Р.1.4: Годишен државен буџет и
Годишна сметка (извештај за реализација на
државниот буџет)

Претпоставки и Ризици
Кревката политичка ситуација би
можела да има влијание врз работата во
ПЦМ;
Поларизацијата на граѓанското
општество останува; ПЦМ можеби нема
да успее да ги вклучи актерите на
граѓанското општество кои се изложени
на ризик да станат политички
маргинализирани

Северна Македонија ќе напредува
кон ЕУ интеграциите со многу бавно
темпо;
Јавните власти го игнорираат
граѓанскиот сектор и ја загрозуваат
слободата на здружување, собирање и
изразување;
Финансиската состојба во државата
не дозволува зголемување на јавното
финансирање на ГО

8

Матрицата за набљудување на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество е развиена од страна на членовите на грантистот на Цивика мобилитас, Балканска
мрежа за развој на граѓанското општество (вклучувајќи го и МЦМС) и е поддржана од страна на експерти од Европскиот центар за непрофитно право. Таа мери колку е здраво
правното, регулаторното и финансиското опкружување во кое делуваат ГО од Западен Балкан. За повеќе информации за Матрицата за набљудување посетете ја:
www.monitoringmatrix.net.
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Резултат 2: Граѓански
ангажман: учеството на
граѓаните во иницијативи на
граѓанското општество,
вклучувајќи волонтерски
активности, е зголемено.
ГО градат силни
конституенти
овозможувајќи активна
вклученост на граѓаните во
граѓански иницијативи,
вклучувајќи и волонтерски
активности
Резултат 3 – Соработка:
Соработката на граѓанските
организации е подобрена,
работат заедно и градат и
одржуваат коалиции кои ги
движат општествените
промени во земјата.
Подобрена е соработката
меѓу ГО, која води кон алијанси
на граѓанското општество.

Повик за предлози реф. бр. ЦМ-ПАГ-01
ИВ Р.2.1: Податоците од пријавувањето за
грантови на ПЦМ и податоците за учество во еплатформата се поделени според видови на ГО
Показател Р.2.1: Членство – зголемена граѓанска вклученост
(здруженија, фондации, други) и граѓански
преку членство. Почетна вредност Р. 2.1: број на членови на
ГО немаат капацитет да ги
грантисти на Цивика мобилитас (треба да се одреди со избор на 50 профили (родов аспект, етничка припадност,
адресираат
возраст, друго);
% од грантистите во 2019 година). Цел Р. 2.1: пораст од 10 % до
нивните слабости;
2022 година.
ИВ Р.2.2: Податоците од пријавувањето за
Показател Р. 2.2: Волонтерство – зголемено граѓанско учество
Граѓаните не се мотивирани за нивен
преку волонтирање. Почетна вредност Р. 2.2: број на волонтери во грантови на ПЦМ и податоците за учество во е- поголем ангажман во граѓанскиот сектор
платформата кои се однесуваат на
Цивика мобилитас (треба да се утврди во 2019 година). Цел Р. 2.2:
волонтирањето се поделени според видови на
пораст од 10 % до 2022 година.
ГО (здруженија, фондации, други) и граѓански
профили (родов аспект, етничка припадност,
возраст, друго)
Показател Р.3.1: Само-регулирање – Зголемено саморегулирање во рамки на граѓанскиот сектор. Почетна вредност Р.
3.2: Нема само-регулирање. Цел Р. 3.2: Кодексот за добри пракси е
усвоен од страна на 100 ГО до 2022 година.
Показател Р.3.2 Соработници – зголемена соработката меѓу ГО
преку алијанси (коалиции, мрежи, платформи). Почетна вредност Р.
3.2: 60 алијанси на ГО во април 2018 година. Цел Р. 3.2: 70 алијанси
на ГО до 2022 година.

Показател Р.4.1: Отвореност - процесите за јавни политики и
донесување на одлуки вклучуваат поголемо учество и влијание на
Резултат 4 – Граѓанско учество: ГО. Почетна вредност Р. 4.1: Вклученоста на граѓанското општество
во политики и донесување на одлуки 3 на скала од 5 поени во
Граѓанските организации и
април 2018 година. Цел Р.4.1: Пораст на 4 до 2022 година.
нивните конституенти се
активно вклучени во јавните
Показател Р.4.2: Итни реформски приоритети – Итните
политики и донесувањето на
реформски приоритети ги одразуваат гледиштата на граѓанското
одлуки на локално и
општество. Почетна вредност Р.4.2: Нема спроведено мерки од
централно ниво.
Блупринтот до април 2018 година. Цел Р.4.2: Мерките од
ГО активно учествуваат
Блупринтот се спроведени до 2022 година.
во јавната политика и
носењето на одлуки, што
Показател Р.4.3: Реформи на граѓанското општество –
води кон подобри политики и Реформите за развој на граѓанското општество ги одразуваат
пракси.
гледиштата на граѓанското општество. Почетна вредност Р.4.3: Нема
Патоказ за граѓанско општество во април 2018 година. Цел Р.4.3:
Мерките од Патоказот се спроведени до 2022 година.

Водич за апликантите

ИВ Р.3.1-Р.3.2.: ПЦМ анкети со
организациите и Самооценка 2019-2022
Оценка на:
Формални неформални коалиции на
ГО, вклучувајќи број, вид и природа на нивното
членство;
Кодекс(и) на добри практики во
граѓанскиот сектор

ИВ Р.4.1: Матрица набљудување на
овозможувачката околина за развој на
граѓанското општество: 3.2 Вклученоста на
граѓанското општество во политики и
донесување на одлуки
ИВ Р. 4.2: Прогрес и мониторинг извештаи
од Блупринтот за итни реформски приоритети
ИВ Р.4.3:
Прогрес и мониторинг извештаи од
Патоказот на граѓанското општество за
реформи во граѓанскиот сектор
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Лимитирана волја помеѓу ГО за
елаборирање и усвојување на Кодекс на
добри практики
Зголемената конкуренција помеѓу ГО
заради ограничените финансиски
ресурси негативно влијае на нивната
подготвеност да влегуваат во сојузи

И покрај новата “отвореност“ на
јавниот сектор кон граѓанското
општество, направен е мал конкретен
напредок;
Јавните институции остануваат
затворени за размена на информации,
консултации и дијалог со ГО за итните
реформи и реформите во областа на
граѓанското општество

