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ЗАБЕЛЕШКА
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 09:00 часот на
25.11.2022 г.
О7: Да, имаат право. Сите формално регистрирани
граѓански организации и непрофитни невладини
П7: Дали здруженијата што реализирале еднаш организации се подобни за пријавување на овој
акциски грант имаат право да аплицираат?
повик. Повеќе информации за критериумите за
подобност може да најдете во дел 3. Критериуми
за подобност во Водичот за апликанти
Нема таков критериум. Критериум за подобност е
П8: Почитувани до колку процент имаат право износот со кој ќе располага носителот да изнесува
од вкупните средства од буџетот, да земат како најмногу 50% од побараниот буџет. Повеќе
хонорар: Проектен Раководител,
информации за подобноста на трошоците се
Координаторот, Соработници и др.
дадени во точка 3.4 Трошоци од водичот за
апликанти.
Не, не е дозволено партнерот да е од надвор од
П9: Сакам да прашам околу повикот за
државата. Сите формално регистрирани граѓански
партнерски акциски грантови ЦМ-ПАГ-01, дали организации и непрофитни невладини
може како апликанти да се јавиме ние како
организации регистрирани во државата се
здружение од Северна Македонија, како
подобни за пријавување во улога на носител или
водечко здружение на проектот заедно со
партнер. Повеќе информации за критериумите за
партнери од Италија и Шпанија или повикот се подобност може да најдете во дел 3. Критериуми
однесува само за партнерство на здружение од за подобност во Водичот за апликанти а повеќе
државава со здруженија од соседните земји?
детали за партнерите се наведени во точка 3.1.2.
Партнери.
Не. Општините не може да бидат партнери но
П10: Почитувани, Сакаме да ве прашаме
може да бидат соработници. Истото се однесува и
следново:
на земјоделските задруги. Информации за
Дали покрај водечката организација во
партнери и соработници може да најдете во точка
партнерство можат да бидат вклучени
3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. Соработници од
Земјоделска задруга и Општина?
Водичот за апликанти
Распределбата по добивањето на грантот ја
П11: Дали носителот на проектот при креирање регулираат носителот и партнерите со меѓусебен
на буџет, предвидените трошоци за активности договор. Во Пријавата, дел В. Буџет има табела за
на партнерските организации треба да ги
распределба помеѓу апликантот и партнерите). Во
планира со префрлање на средствата кон
буџетот може да наведете во секоја име на
партнерите (на сметка на организациите
организацијата на која се однесува трошокот
партнери) со цел тие да ги менаџираат, или да
(апликант или партнер).
биде составен дел на буџетот на носителот кој
Цивика мобилитас потпишува договор само со
тие трошоци ќе ги исплаќа. Со назнака во
носителот на проектот (апликантот). Финансиското
оправданост на буџетот дека се предвидени за известување кон Цивика мобилитас за целиот
акции на партнерите
износ на грантот е одговорност на носителот
(апликантот).
П12: Почитувани, во Водичот е наведено
Во овој повик за партнерски акциски грантови,
"Апликациите МОРА да содржат најмалку ДВА
апликациите мора да содржат еден апликант и
партнери. Партнерите мора да ги исполнуваат
најмалку два партнери. Страна 2 од Водичот: Во
горенаведените критериуми за подобност кои
овој повик за акциски грантови, апликациите
се однесуваат на апликантот. Апликантот и
МОРА да содржат еден апликант и најмалку ДВА
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партнерите мора да потпишат и достават Изјава
за партнерство, која е дадена во прилог на
пријавата за овој повик"
Не е јасно дали покрај Апликантот, треба два
партнери, или два партнери е минимумот,
бидејќи вели Апликациите МОРА да содржат
најмалку ДВА партнери, а не "Покрај
апликантот". Ве молам за појаснување.

партнери. Вашиот коментар се однесува на точка
3.1.2. Партнери – во него е наведено: Апликациите
МОРА да содржат најмалку ДВА партнери.
Партнерите мора да ги исполнуваат
горенаведените критериуми за подобност кои се
однесуваат на апликантот. Во точка 3.1.1. Се
дадени насоки за апликантот посебно.

