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ЗАБЕЛЕШКА 
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до крајниот рок 
согласно водичот за апликанти: 30.11.2022 г. 13:00 

П13: Почитувани, Дали како здружение на граѓани 
на повикот може да учествуваме со една 
апликација како носител, а во друга апликација 
како партнерска организација? 

O13: НЕ. Апликантите на овој повик ќе се 
сметаат за подобни, доколку испратат само една 
пријава во било која улога (било како апликант 
или партнер). Повеќе информации во однос на 
овој критериум се дадени во Точка 3.5 Број на 
пријави по апликант во водичот за апликанти.  

П14.1: - аплициравме н последниот јавен повик на 
МЦМС (за проекти за антидискриминација... и др.) 
а во меѓувреме ни е понудена соработка за 
партнерство за вашиот повик ЦМ-ПАГ-01 за 
акциски партнерски грантови . Дали е можно да 
прифатиме соработка со наше учество или не е 
можно? 
П14.2: Ако е можно каков е начинот на 
распределба на износот меѓу партнерите? 
П14.3: И кои би биле потписници двојни на 
новоотворената сметка? 

O14.1: Нема таков критериум. Овој повик за 
партнерски грантови не е поврзан со други 
повици. Може да аплицирате било која улога 
(како апликант или партнер). 
О14.2: Делот од буџетот што го спроведува 
апликантот може да изнесува максимум 50% од 
вкупниот буџет. Распределбата на буџетот се 
прикажува во ДЕЛ В. БУЏЕТ од пријавата – 
табела „распределба помеѓу апликантот и 
пантерите“. 
О14.3: Ова барање е наменето за носителот 
(апликантот) на проектот. Изборот на 
потписници не е во наша надлежност. 
Апликантот и партнерите може да се договорат 
за избор на потписници на наменската сметка. 

П15: Почитувани, Во повикот е наведено дека како 
организација-апликант, треба да имаме најмалку 
две организации-партнери. Дали тоа значи 
доколку имаме потреба може да вклучиме и трета 
организација-партнер? 

О15: Да, можете. Критериумот се однесува на 
минимален број на партнери потреби за 
учество на овој повик (еден апликант и два 
партнери). Нема ограничување за максимален 
број на партнери. 

П16.1: Почитувани, 
Ве молам за конкретен одговор за која цел се 
партнерите и која е нивната улога? 
П16.2: Зошто е потребно да се вклучат најмалку 
двајца партнери и со која дејност? 
П16.3: дали треба да е поврзана со дејноста на 
апликантот? 

О16.1: Партнерството е услов за поднесување 
пријава на овој повик. На овој начин, се 
поттикнуваат организациите да соработуваат и 
ги користат стекнатите искуства и знаења во 
работата со крајните корисници. Партнерите 
спроведуваат дел од активностите ист како 
водечката организација. 
О16.2: Затоа што е критериум за овој повик. 
Апликациите мора да содржат еден апликант и 
најмалку два партнери. За повеќе информации 
погледнете ја точка 3. Критериуми за подобност 
од водичот за апликанти. Нема критериум кој се 
однесува на дејноста на партнерите. 
016.3: Нема таков критериум.  

П17: Почитувани, во прилог на овој допис се 
поставени 2 прашања. На првото прашање веќе 
сте дале одговор, но имаме кратко дополнително 
прашање за = Распределба помеѓу апликант и 
партнери (во МКД) 

О17.1: . Критериум за подобност е износот со 
кој ќе располага носителот да изнесува најмногу 
50% од побараниот буџет (не повеќе). 
Распределбата по добивањето на грантот ја 
регулираат носителот и партнерите со 
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П17.1: Малку незгодно е во посочено и побарано 
во рамки на апликацијата во делот за  
В. БУЏЕТ - Распределба помеѓу апликант и 
партнери (во МКД) - апликант (максимум 50% од 
вкупен буџет) партнер 1 / партнер 2/ партнер 3/ 
партнер 4:  
Имено малку збунува делот – максимум 50% од 
вкупен буџет!? Бидејќи ние сме 5 партнери – ХХХХ 
+ 4, и активностите ни се креирани да секоја 
организација работи на исти активности во своите 
региони, ревизијата е за цел проект, сметководство 
исто така, промо материјалите се за сите заедно, 
настаните заеднички, патувањата исто така, видео 
и фото документирање, итн, ... Ние можеме во тој 
дел да прикажеме кој партнер што би добил, но 
има ставки кои не се деливи – и тие ако ги носи 
ХХХХ како главен апликант ќе бидат повеќе од 50% 
посочениот максимум!? 
П17.2: Дали и како оваа одредба ќе влијае на 
евалуација на апликацијата? ДА, има ставки кои 
врз основа на Договор помеѓу нас ќе се споделат и 
секој од партнерите ќе одговара за тој дел, но 
затоа тие ќе мора да имаат посебни с-ки за овој 
грант – а тоа ја усложнува целата постапка, па и за 
Ревизијата ќе биде проблем да ги прегледа 
документите на повеќе локации во 5 градови !? 
П17.2: Дали ќе има конфликт на интереси и 
неможност да аплицираме за Институционален 
Грант на Цивика мобилитас – излезна фаза? 
Ако евентуално, ние како организации добиеме 
поддршка во рамки на овој повик, и во наредниот 
период биде отворен Повик за излезна фаза на 
Цивика мобилитас – Институционални грантови 
(веќе се најави во рамки на Форумот во Охрид во 
Мај 2022) – дали ќе можеме да аплицираме во 
рамки на тој повик? 

меѓусебен договор. Во вашиот случај ве 
советуваме да се обидете тие неделиви 
трошоци да ги распределите кај некој од 
партнерите и што е можно повеќе од 
планираните активности партнерите сами да ги 
спроведат. На пример, може некои од 
заедничките работи да бидат одговорност на 
еден од партнерите; или во случаи кога се 
работи за една поголема набавка истата да ја 
спроведе било кој од партнерите, а сите да 
учествуваат во консултациите/ изборот. 
Одговорноста за известувањето останува кај 
носителот.  

О17.2: Да. Критериум за подобност е износот со 
кој ќе располага носителот да изнесува најмногу 
50% од побараниот буџет. Распределбата по 
добивањето на грантот ја регулираат носителот 
и партнерите со меѓусебен договор. 
Финансиското известување кон Цивика 
мобилитас за целиот износ на грантот е 
одговорност на носителот (апликантот). Во 
однос на ревизијата следете ги насоките дадени 
во точка 3.4. Трошоци 
 
О17.3: Нема таков критериум. Овој повик за 
партнерски грантови не е поврзан со други 
повици. 
 
 
 

П18: Здраво, Дали може на грантот една од 
партнерските организации да биде основно 
училиште? 

НЕ, не може. Училиштата не може да бидат 
партнери но може да бидат соработници. 
Информации за партнери и соработници може 
да најдете во точка 3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. 
Соработници од Водичот за апликанти 

П19: Дали доколку сме избрани за овој партнерски 
акциски грант (ЦМ-ПАГ-01) како носители на 
проектот во иднина би биле подобни да 
поднесеме пријава за наредниот циклус на 
грантови кои ќе бидат објавени од програмата 
Цивика Мобилитас, односно за наредниот циклус 
за институционални грантови 

О19: Нема таков критериум. Овој повик за 
партнерски грантови не е поврзан со други 
повици. 
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