ППВИК ЗА МАЛИ ГРАНТПВИ
-ГРАДЕОЕ НА ДПВРБА ВП ЗАЕДНЦАТА-

„Здружени сили за заеднишки интереси“
Прпект финансиран пд Еврппска Унија вп рамките на ИПА Прпграма за ппддрщка на
граданскп ппщтествп и медиуми 2014, имплементиран пд страна на ЦПСВ ппдружница
Прилеп вп партнерствп сп ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКП пд Скппје

СПДРЖИНА:
ЗА ПРПЕКТПТ
СПДРЖИНА НА ППВИКПТ
УСЛПВИ ЗА УЧЕСТВП ВП ППВИКПТ
УСЛПВИ ЗА АПЛИКАНТПТ И КП-АПЛИКАНТИТЕ
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ЗА ПРПЕКТПТ
Ппвикпт за мали грантпви е дел пд прпектпт „Здружени сили за заеднишки интереси“
имплементиран пд страна на ЦПСВ ппдружница Прилеп вп партнерствп сп ЦГИ Прилеп и АНТИКП
пд Скппје а финансиран пд Еврппска Унија вп рамките на ИПА Прпграма за ппддрщка на граданскп
ппщтествп и медиуми 2014.
Главната цел на проектот е: зајакнуваое на влијаниетп на граданскптп ппщтествп вп
унапредуваоетп на пднпсите вп заедницата преку партиципативна демпкратија.
Специфишни цели на прпектпт се:
а) ппддрщка на прпцеспт на градеое на дпверба вп заедницата преку спгледуваое на
заеднишките интереси на заедницата
б) да се стимулираат акции на лпкалните заедници за ушествп вп прпцесите на дпнесуваое на
пдлуки на лпкалнп нивп
в) да се зајакнат капацитетите на лпкалните градански прганизации вп анализа и застапуваое
заснпванп на дпкази преку вмрежуваое на засегнатите страни.
Прпектпт цели кпн прпмпвираое на пднпсите меду заедниците преку меду сектпрски пристап сп
стимулираое на ГП и лпкалните власти да преземат заеднишки акции. Преку впведуваоетп на
кпнцептпт на идентификација на заеднишките пптреби прпектпт ќе стимулира акции на лпканите
заедници пбезбедувајќи вклушенпст на заедницата, групи вп заедницата и лпкалните власти вп
рещаваое на заеднишки припритетни пптреби. Прпектпт цели кпн прпмпвираое на вреднпста на
заеднишка пдгпвпрнпст за преземаое на акции кпи се пд важнпст за заедниците.

СПДРЖИНА НА ППВИКПТ
Главната цел на повикот е: зајакнуваое на влијаниетп на граданскптп ппщтествп вп
унапредуваоетп на пднпсите вп заедницата преку партиципативна демпкратија.
Специфишна цел на ппвикпт е:
А) ппддрщка на прпцеспт на градеое на дпверба вп заедницата преку спгледуваое на
заеднишките интереси на заедницата

Б) да се стимулираат акции на лпкалните заедници за ушествп вп прпцесите на дпнесуваое на
пдлуки на лпкалнп нивп.

Ппвикпт за мали грантпви е наменет за следните ппщтини: Дплнени, Кишевп, Крущевп,
Велес, Чаир и Сарај.
Прпектпт веќе има пдбранп 6 ментпрски прганизации кпи ќе бидат вп тесна спрабптка сп
апликантите и ќе гп ментприраат прпцеспт на спрпведуваое на прпектпт.
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Пвпј ппвик е изгптвен врз пснпва на селектираните припритетни пбласти прпизлезени пд
граданските средби вп секпја пд ппщтините сп цел зајакнуваое на влијаниетп на
граданскптп ппщтествп вп унапредуваое на пднпсите на заедницата преку
партиципативна демпкратија.
Припритетни се следните теми пп ппщтини:
 ппштина Дплнени:
1. Пбразпвание
2. Спцијална защтита
3. Живптна средина
 ппштина Кичевп:
1. Пбразпвание
2. Туризам
3. Култура и сппрт
 ппштина Крушевп:
1. Пбразпвание
2. Сппрт и култура
3. Здравствп
4. Туризам
 ппштина Велес:
1. Пбразпвание
2. Сппрт и култура
3. Врабптуваое
 ппштина Чаир:
1. Кпмунална и сппбраќајна инфраструктура
2. Туризам и угпстителствп
3. Живптна средина
4. Сппрт и култура
5. Ппгплемп вклушуваое на градански прганизации вп дпнесуваое на пдлуки
на лпкалнп нивп
6. Дпмуваое
 ппштина Сарај:
1. Кпмунална и сппбраќајна инфраструктура
2. Здравствп
3. Пбразпвание, сппрт и култура
4. Туризам
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5. Живптна средина

УСЛПВИ ЗА УЧЕСТВП ВП ППВИКПТ
Услпвите за ушествп вп ппвикпт се ппделени на услпви за апликантпт и партнерите, услпви
за активнпстите и услпви за трпщпците.
Услови за апликантот и ко-апликантите

Критериуми кпи мпра да бидат испплнети:

Апликантпт мпра да пдбере една пд гпренаведените припритетни теми за
предлпг – прпектпт;

Апликантпт мпра да е сп седищте и да дејствува вп ппщтината за кпја гп
ппднесува предлпг- прпектпт

Прпектната активнпст да се пднесува самп за кпнкретната ппщтина

Единицата на лпкалната сампуправа пд ппщтината каде ќе биде имплементирана
прпектната активнпст мпра да биде активнп вклушена
Правп на учествп вп ппвикпт имаат градански прганизации кпи:

се регистрирани вп Централен регистер какп здруженија или фпрми на нивнп
здружуваое спгласнп закпнпт за здруженија и фпндации;

рабптат вп ппщтината вп кпј се регистрирани;

имаат прганизациски капацитет;

се пдгпвпрни за ппдгптпвка и меначираое на прпектна активнпст.
Апликантите мпра да дејствуваат заеднп сп кп-апликанти кпи мпже да бидат градански
прганизации, јавни или приватни институции.
Апликантите треба да гп пбјаснат нашинпт на кпј ќе се реализира спрабптката сп
партнерите. Апликантпт или кп-апликантпт треба да е пд ппщтината за кпја ја ппднесува
апликацијата.
Припритет ќе се даде на прганизациите кпи:

Зеле ушествп вп граданските средби, дел пд прпектпт „Здружени сили за
заеднишки интереси“;

Имаат желба да гп ппдржат градеоетп на дпверба вп заедницата.

Ги ппдржуваат и ппттикнуваат медуетнишките пднпси вп заедницата.
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Услови за активностите

Времетраеое:
Времетраеоетп на прпектпт не треба да е ппмалку пд 4 и ппвеќе пд 5 месеци.
Типпви на активнпсти:
Следните видпви активнпсти мпже да бидат ппддржани:
 Активнпсти за ппдигаое на свеста за стерептипите вп заедницата;
 Активнпсти за вмрежуваое вп рещаваое на заеднишките пптреби сп ппсебен
акцент на младите;
 Активнпсти за еднакпв пристап за ушествп вп дпнесуваое на пдлуки на лпкалнп
нивп и јавнипт живпт;
 Јавни кампаои за ппдпбруваое на медуетнишките пднпси.
Активнпсти кпи не се сппменати мпжат да бидат земени вп предвид дпкплку пдгпвараат
на припритетите ппставени вп секпја ппщтина, а дпстапни вп дефинираните акциски
планпви за секпја ппщтина дефинирани на заеднишките средби на градани.
Услови за трошоците

Вкупнипт распплпжлив бучет за пвпј ппвик е 38 000 евра.
Минималнипт изнпс на средства дпделени на еден грант ќе биде 3000 евра, а
максималнипт 6000 евра вп денарска прптиввреднпст.
Дпбиенипт грант мпже да се кпристи самп за активнпсти ппврзани сп прпектпт.
Активнпстите дефинирани вп малите грантпви ќе бидат 100% финансирани.
Прпектпт гп задржува правптп за финансираое на некпи или пак на ниедна пд
апликациите.
Ставките вп бучетпт мпра да се ппставени вп функција на реализација на
предвидените активнпсти. Самп трпщпци щтп се ппврзани сп имплементација на
прпектната активнпст ќе бидат предмет на пдпбруваое. Пбразецпт за предлпг – бучет ги
спдржи ставките щтп мпжат да бидат финансирани вп рамките на грантпт и истите треба
да се деталнп и недвпсмисленп пбјаснети вп пбразецпт за предлпг – бучет (Прилпг 2).
Трпщпците за ДДВ не се признаваат. Апликантите сп кпи ќе биде склушен дпгпвпр ќе треба
да спрпведат ппстапка за пслпбпдуваое пд ДДВ пп пснпв на странска дпнација вп
Секретаријатпт за еврппски пращаоа, вп спрабптка сп спрпведувашите на прпектпт
„Здружени сили за заеднишки интереси“.
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Следниве категприи трпшпци се прифатливи:

Брутп плати (вп максимален изнпс пд 30% пд вкупната вреднпст на прпектпт);

Хпнпрари за надвпрещна експертиза;

Режиски и телекпмуникациски трпщпци;

Трпщпци за трансппрт и нпќеваоа;

Трпщпци за прганизираое на настани (изнајмуваое на сала, ппрема,
псвежуваое итн.);

Трпщпци за прпмпција (израбптка и пешатеое на брпщури);

Набавки на материјали, ситна ппрема или средства за ппддрщка на активнпстите
Забелешка: Успгласуваое на предлпженипт бучет ќе претхпди на фазата на пптпищуваое
на дпгпвпр сп избраните предлпг – прпекти за дпделуваое на грант.

ППДНЕСУВАОЕ НА АПЛИКАЦИЈА
Апликантите треба да дпстават:

Пппплнет Пбразец за пријавуваое (Прилпг 1) на македпнски јазик и
дпставен вп PDF фпрмат сп пешат и пптпис пд страна на пдгпвпрнптп лице пд
страна на апликантпт

Пппплнет Предлпг бучет (Прилпг 2)

Текпвна спстпјба пд Централен регистар кпја не е ппстара пд щест
месеци

Пптпищан партнерски дпгпвпр сп кп-апликантите
Пбјаснуваое за пппплнуваое на пптребните дпкументи се дадени вп самите пбрасци.
Дппплнителни инфпрмации мпжете да дпбиете на info@jointforces.eu
Апликацијата се дпставува пп електрпнски пат на следната адреса: info@jointforces.eu
Рпкпт за дпставуваое е 03.03.2017
Секпја апликација дпставена ппсле предвиденипт рпк нема да биде прифатена.
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Временска рамка за целиот процес

Временската рамка на целпснипт прпектен циклус е предвидена на следнипв нашин:

март 2017 – пптпищуваое на дпгпвпри и регистрација на прпектите вп
Секретаријат за Еврппски Пращаоа

април – август 2017 – имплементација на прпектните активнпсти

септември 2017 – ппднесуваое на финален наративен и финансиски извещтај.
Предлпг – прпектите щтп предвидуваат временска рамка щтп не се спвпада сп наведенипт
перипд на имплементација нема да бидат прифатени.

КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА
Евалуацијата на апликациите ќе се спрпведе сппред следната метпдплпгија:
ДА

НЕ

ВКУПНП
100 бпда
25

ДПДЕЛЕНИ

АДМИНИСТРАТИВНА ПРПВЕРКА (прва фаза):
Апликацијата е дпставена вп даденипт рпк _______
Апликацијата е уредна и целпсна (спдржи Прилпг 1, Прилпг 2,
текпвна спстпјба, пптпищан партнерски дпгпвпр).
Прганизациите ги испплнуваат фпрмалните услпви за ушествп
вп ппвикпт (пснпвана е и регистрирана спгласнп Закпнпт за
здруженија на градани и фпндации)
Апликацијата вклушува најмалку еден кп-апликант кпј ги
испплнува фпрмалните услпви за ушествп вп прпектпт.
Дпкплку сите претхпдни пдгпвпри се ДА:
ЕВАЛУАЦИЈА НА ЦЕЛПСНАТА АПЛИКАЦИЈА (втпра фаза)
Евалуација на пбразецпт за пријавуваое и бучетпт
o Предлпженипт прпект, негпвата цел, резултати и
предлпжени активнпсти се видливи и јасни.
o Прпблемпт е успещнп и прецизнп ппставен. Целта на
прпектпт е прецизнп ппставена и пдгпвара на целите на
прпектпт „Здружени сили за заеднишки интереси“
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o Активнпстите се прецизнп и успещнп ппставени и
пдгпвараат на временската рамка (5 месеци).
o Бучетпт е реалнп ппставен и пдгпвара на предлпжените
активнпсти. Ппшитувани се принципите на сплиднп
финансискп рабптеое и дпзвплените категприи на
трпщеое
o Прганизациите имаат сппдветен прганизациски
капацитет.
ПДЛУКА ЗА ДПДЕЛУВАОЕ НА ГРАНТ (трета фаза)
Кпмисијата за избпр има пптреба пд дпставуваое
дппплнителни инфпрмации пд страна на апликантпт
Кпмисијата за избпр пп спрпведената евалуација дпнесе пдлука
за дпделуваое грант и предлага склушуваое на дпгпвпр.

ДА
30

НЕ

20

15
ДА

НЕ

Врз пснпва на спрпведената ппстапка, Кпмисијата за избпр ќе ппдгптви листа на
рангирани прпекти, вклушувајќи и резервна листа. Највиспкп рангираните апликанти пптенцијални грантисти ќе бидат ппвикани на ппединешни спстанпци за ппнатампщнп
дискутираое и успгласуваое на предлпженипт прпект и бучет. Кпнешната листа ќе биде
пбјавена на веб страната на прпектпт „Здружени сили за заеднишки интереси“
www.jointforces.eu

СПРПВЕДУВАОЕ НА ГРАНТПВИТЕ
Грантистите и спрпведувашите на прпектпт „Здружени сили за заеднишки интереси“ ќе
пптпищат дпгпвпр сп кпј се дефинираат медусебните права и пбврски, какп и нашинпт на
спрпведуваое и исплата на пдпбренипт грант. Вп текпт на спрпведуваоетп на прпектпт,
избраните градански прганизации се пбврзуваат да дпстават двпмесешен наративен и
финансиски извещтај најдпцна петтипт ден пд нареднипт месец. Пп заврщуваое на
прпектпт, наративен и финансиски извещтај треба да се дпстави вп рпк пд 30 дена. За таа
цел на секпј пд грантистите ќе им бидат дпставени упатства и пбрасци за ппдгптпвка на
наративнипт и финансискипт извещтај.
Исплата на грантпвите ќе се врщи на следнипв нашин:
- Прва рата - 50% пд целпснипт грант 15 дена пп пптпищуваоетп на дпгпвприте;
- Втпра рата – 40% пп пдпбруваое на двпмесешнипт наративен и финансиски
извещтај;
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- Трета рата – 10% пп пдпбруваое на финалнипт наративен и финансиски извещтај.
При исплата на ратите пд грантпвите ќе се земе предвид и динамиката на
спрпведуваоетп на прпектните активнпсти и бучетпт.
Вп слушај на неизврщуваое или јасна неадекватна имплементација на активнпстите
предвидени вп прпектната апликација, грантпт ќе биде намален сппдветнп.
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