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Поддршка	  на	  акции	  од	  граѓански	  организации	  
	  
	  
	  
Фондацијата	  Метаморфозис	  во	  рамките	  на	  проектот	  „Мрежа	  од	  граѓански	  организации	  
за	  ефикасно	  активно	  учество“,	  кој	  се	  спроведува	  во	  партнерство	  со	  Македонскиот	  
центар	  за	  европско	  образование	  (МЦЕО)	  ,	  со	  финансиска	  помош	  од	  Европската	  
комисија	  преку	  програмата	  „Поддршка	  за	  зајакнување,	  одржливост	  и	  развој	  на	  активно	  
граѓанско	  општество“,	  објавува:	  
	  
	  

К	  О	  Н	  К	  У	  Р	  С	  
за	  поддршка	  на	  акции	  од	  мрежи	  на	  граѓански	  

организации	  
	  
	  
Преку	  конкурсот	  ќе	  се	  обезбеди	  поддршка	  за	  локални	  проекти	  од	  мрежи	  на	  граѓански	  
организации	  преку	  доделување	  6	  мали	  грантови	  во	  износ	  од	  1500-‐2500	  евра	  со	  цел	  
активно	  вклучување	  на	  граѓаните	  	  во	  работата	  на	  локалната	  самоуправа	  вo	  Скопје,	  
Тетово,	  Дебар,	  Велес,	  Штип	  и	  Струмица.	  
	  
Грантовите	  ќе	  бидат	  доделени	  на	  граѓански	  организации	  регистрирани	  во	  РМ	  според	  
Законот	  за	  здруженија	  на	  граѓани	  и	  фондации	  кои	  ќе	  претставуваат	  локални	  мрежи	  
составени	  од	  најмалку	  5	  организации.	  Намената	  на	  грантовите	  е	  поддршка	  за	  
спроведување	  локални	  иницијативи	  надочени	  кон	  решавање	  конкретни	  проблеми	  во	  
заедниците	  со	  користење	  на	  новите	  технологии	  за	  активно	  граѓанско	  учество,	  преку	  
поврзување	  и	  влијание	  на	  единиците	  на	  локална	  самоуправа,	  други	  владини	  тела	  и	  
заинтересирани	  страни.	  Шесте	  мрежи	  ќе	  бидат	  вклучени	  во	  програма	  за	  подигање	  на	  
капацитетот	  која	  опфаќа	  обуки	  и	  менторирање	  за	  да	  можат	  заеднички	  поквалитетно	  
да	  придонесат	  кон	  развојот	  на	  транспарентност	  и	  отчетност	  на	  локално	  и	  национално	  
ниво.	  	  
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Опис	  на	  проектот	  „Мрежа	  од	  граѓански	  организации	  за	  ефикасно	  
активно	  учество“	  
Проектот	  „Мрежа	  од	  граѓански	  организации	  за	  ефикасно	  активно	  учество“	  е	  
дизајниран	  да	  ги	  засили	  постоечите	  напори	  на	  граѓанските	  организации,	  градејќи	  им	  ги	  
капацитетите	  и	  вештините	  за	  користење	  на	  новите	  технологии	  за	  вмрежување	  и	  
застапување.	  	  Преку	  серија	  на	  алатки	  и	  обуки,	  локалните	  граѓански	  организации	  ќе	  
имаат	  подобрена	  соработка	  едни	  со	  други,	  со	  нивните	  целни	  групи	  и	  граѓаните	  на	  
најклучните	  нивоа,	  како	  и	  вертикално	  со	  владата.	  Овие	  нови	  односи	  водат	  кон	  градење	  
на	  коалиција,	  подобрен	  јавен	  ангажман	  и	  можности	  граѓанските	  организации	  да	  
влијаат	  врз	  креирањето	  на	  политиките	  и	  демократските	  реформи.	  Проектот	  цели	  кон	  
четири	  клучни	  подрачја	  на	  активности:	  градење	  на	  стратегии	  преку	  поопширни	  
консултации,	  	  градење	  на	  капацитетите	  за	  граѓанските	  организации,	  мали	  грантови	  за	  
одредени	  кампањи	  за	  поддршка	  и	  градење	  на	  поширока	  корисничка	  заедница.	  
	  
Проектот	  ќе	  идентификува	  6	  групи	  на	  граѓански	  организации,	  кои	  работат	  на	  различни	  
значајни	  прашања	  за	  локалната	  заедница	  или	  со	  национално	  значење,	  чии	  технички	  
капацитети	  ќе	  бидат	  подобрени	  со	  цел	  да	  им	  се	  овозможи	  да	  дејствуваат	  како	  мрежа,	  
за	  да	  ги	  работат	  на	  подобрување	  на	  заедничката	  агенда.	  Структурата	  на	  овие	  
соработки	  ќе	  се	  одразуваат	  на	  разновидноста	  на	  македонското	  општество	  како	  и	  
големиот	  број	  на	  прашања	  кои	  можат	  да	  се	  решат	  преку	  заедничката	  работа	  со	  
граѓанските	  организации	  со	  релевантните	  владини	  органи	  преку	  комбинирани	  
употреби	  на	  онлајн	  и	  офлајн	  механизми	  за	  активно	  граѓанско	  учество.	  Нивните	  
искуства	  ќе	  послужат	  како	  модели	  на	  добра	  практика,	  кои	  ќе	  можат	  да	  се	  реплицираат	  
поопширно.	  	  
	  
Општа	  цел	  на	  проектот	  
Да	  помогне	  во	  креирањето	  на	  подинамично	  граѓанско	  општество	  во	  Македонија	  кое	  
може	  ефективно	  да	  ги	  мобилизира	  граѓаните	  за	  активен	  ангажман	  за	  транспарентност	  
и	  отчетност,	  како	  и	  да	  има	  капацитет	  да	  влијае	  на	  политиките	  и	  во	  процесот	  на	  
донесувањето	  на	  одлуките	  на	  локално	  и	  национално	  ниво.	  	  
	  
Специфични	  цели:	  
1. Да	  поврзе	  граѓански	  организации	  од	  најмалку	  6	  градови	  за	  да	  можат	  заедно	  да	  

работат	  на	  прашања	  од	  заеднички	  интерес	  и	  да	  додадат	  вредност	  на	  локалните	  и	  
националните	  напори;	  

2. Да	  се	  подобрат	  капацитетите	  на	  граѓанските	  мрежи	  за	  поврзување	  со	  своите	  целни	  
групи	  и	  да	  им	  даде	  право	  на	  глас	  на	  граѓаните	  во	  донесувањето	  на	  одлуките	  (на	  
локално	  ниво);	  

3. Да	  ја	  помогне	  соработката	  на	  граѓанските	  организации	  во	  воспоставувањето	  на	  
механизмите	  за	  управување	  за	  да	  се	  поврзат	  со	  владините	  институции	  и	  влијаат	  на	  
реформите	  за	  поголема	  транспарентост	  и	  отчетност,	  вклучувајќи	  и	  подобро	  
разбирање	  на	  Инструментот	  за	  претпристапна	  помош	  -‐	  ИПА	  и	  да	  обезбеди	  
поефикасен	  придонес	  во	  програмирање	  на	  процесот	  на	  Инструментот	  за	  
претпристапна	  помош.	  (вертикалното	  вмрежување)	  
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Целни	  групи	  
�  Граѓански	  организации	  од	  6	  градови	  вклучувајќи	  ги	  и	  околните	  области/општини	  	  

со	  посебно	  внимание	  на	  организациите	  кои	  работат	  на	  следниве	  прашања:	  
мултиетничко	  општество,	  заштита	  на	  човековите	  права	  вклучувајќи	  ги	  и	  правата	  на	  
маргинализираните	  заедници,	  родова	  еднаквост,	  млади,	  животна	  средина	  и	  добро	  
владеење.	  

�  Владините	  претставници	  и	  државните	  службеници	  на	  државно	  и	  локално	  ниво.	  	  
�  Меѓународни	  тела	  и	  донатори	  кои	  превземаат	  активност	  во	  овој	  сектор.	  	  
	  
Главни	  активности	  
� Градење	  капацитети	  на	  граѓанските	  организации	  со	  користење	  на	  пакет	  на	  обуки;	  	  
� Доделување	  на	  мали	  грантови	  на	  6	  локални	  заедници	  да	  превземат	  иницијативи	  за	  

застапување	  преку	  новите	  технологии	  	  
� Олеснување	  на	  соработката	  помеѓу	  граѓанските	  организации	  и	  владините	  

институции;	  
� Креирање	  на	  заедници	  за	  активно	  граѓанско	  учество	  и	  кампањи	  со	  

конвенционални	  и	  неконвенционални	  	  јавни	  активности;	  	  
� Ангажирање	  на	  релевантни	  чинители	  со	  цел	  да	  ја	  подигнат	  свеста	  на	  резултатите	  

од	  соработката	  како	  и	  градење	  на	  поголеми	  коалиции	  и	  заедници	  за	  поддршка.	  	  
	  
Содржина	  на	  акциите	  
Акциите	  кои	  ќе	  бидат	  поддржани	  во	  рамки	  на	  овој	  повик	  треба	  да	  се	  фокусирани	  на	  
потикнување	  или	  овозможување	  на	  механизми	  за	  активно	  граѓанско	  учество	  во	  
рамки	  на	  локалните	  самоуправи.	  Апликантите	  треба	  да	  покажат	  поддршка	  од	  други	  
организации	  за	  спроведување	  на	  предлог	  акцијата.	  	  
	  
Граѓанските	  организации	  кои	  планираат	  да	  учествуваат	  на	  повикот	  треба	  да	  предложат	  
акции	  кои:	  

� Користат	  на	  информациско-‐комуникациски	  технологии	  за	  зголемување	  на	  
граѓанското	  учество	  во	  носењето	  одлуки;	  

� Поттикнуваат	  здружено	  делување	  на	  граѓански	  организации	  со	  цел	  да	  се	  
постигне	  целта	  на	  акцијата;	  

� Покажуваат	  посветеност	  за	  ангажирање	  или	  мобилизирање	  на	  граѓаните;	  
� Промовираат	  интегрaтивен	  пристап	  по	  етничка	  и	  родова	  основа;	  

	  
Активностите	  може	  да	  вклучуваат:	  

� тркалезни	  маси	  
� настани	  со	  претставници	  од	  локалните	  институции	  и	  власти	  
� средби	  на	  заедници	  
� настани	  за	  мобилизирање	  на	  граѓани	  

	  
Максималното	  времетраење	  на	  акциите	  треба	  да	  биде	  до	  3	  (три)	  месеци.	  
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Упатство	  за	  учество	  во	  повикот	  
Пријавите	  треба	  да	  се	  поднесуваат	  исклучиво	  по	  електронска	  пошта	  
на:	  grants@metamorphosis.org.mk.	  Образецот	  за	  пополнување	  на	  апликацијата	  за	  грант	  
може	  да	  се	  најде	  на	  веб-‐локацијата	  на	  фондацијата	  Метаморфозис.	  
	  
Секоја	  апликација	  ќе	  биде	  првично	  оценета	  за	  да	  се	  гарантира	  дека	  таа	  ги	  исполнува	  
основните	  барања	  и	  дека	  таа	  е	  во	  согласност	  со	  критериумите	  за	  квалификација,	  кои	  
се:	  

� Образецот	  за	  пријавување	  да	  биде	  целосно	  пополнет;	  
� Потврдите	  за	  поддршка	  на	  акцијата	  од	  страна	  на	  граѓански	  организации	  и	  

локалната	  самоуправа	  да	  бидат	  испратени	  заедно	  со	  образецот	  за	  
пријавување;	  

� Образецот	  за	  пријавување	  да	  биде	  поднесен	  пред	  истекот	  на	  крајниот	  рок;	  
� Образецот	  за	  пријавување	  да	  не	  биде	  напишан	  на	  рака;	  
� Побараната	  финансиска	  поддршка	  да	  не	  го	  надминува	  максималниот	  износ	  на	  

грант	  наведен	  во	  овој	  конкурс;	  
� Образецот	  за	  пријавување	  да	  не	  биде	  поднесен	  од	  политичка	  партија,	  

профитна	  организација	  или	  граѓанска	  организација	  која	  промовира	  и	  користи	  
насилство	  

	  
Критериуми	  за	  одобрување	  на	  учеството	  на	  мрежи	  на	  организации	  во	  проектот:	  

� Секоја	  мрежа	  треба	  да	  биде	  составена	  од	  најмалку	  пет	  граѓански	  непрофитни	  
организации	  регистрирани	  во	  Република	  Македонија.	  

� Организациите-‐членки	  на	  мрежите	  треба	  да	  се	  основани	  најмалку	  една	  година	  
пред	  датумот	  на	  објавување	  на	  овој	  повик	  

� Водечката	  организација	  на	  мрежата	  (која	  ја	  поднесува	  пријавата),	  мора	  да	  биде	  
со	  соодветен	  организациски	  и	  финансиски	  капацитет.	  

� Мрежите	  може	  да	  бидат	  неформални	  (нерегистрирани)	  и	  формални	  
(регистрирани	  како	  асоцијации).	  Структурата	  на	  мрежите	  не	  е	  однапред	  
определена,	  туку	  треба	  да	  ги	  одразува	  локалните	  потреби	  и	  конкретната	  е	  цел	  
на	  вмрежувањето	  (локалната	  иницијатива).	  	  

� Покрај	  минимумот	  од	  пет	  граѓански	  организации,	  во	  секоја	  од	  локалните	  	  
мрежи	  може	  да	  членуваат	  и	  неформални	  групи	  граѓани,	  институции	  и	  други	  
тела,	  како	  и	  поединци.	  

� Секоја	  од	  мрежите	  во	  апликацијата	  треба	  јасно	  да	  ја	  потврди	  подготвеноста	  на	  
членките	  да	  функционираат	  и	  како	  дел	  од	  сеопфатната	  мрежа	  на	  проектот	  за	  
поттикнување	  граѓанско	  учество,	  отчетност	  и	  транспарентност.	  

	  
Краен	  рок	  за	  пријавување:	  19	  јануари	  2015	  
	  
	  



	  

Програма	  „Поддршка	  за	  
зајакнување,	  одржливост	  и	  
развој	  на	  активно	  граѓанско	  

општество“	   	  
	  

Проектот	  е	  финансиран	  	  
од	  Европската	  унија	  

	  

	  

Проектот	  се	  спроведува	  од:	  

	  	  	  	  	   	  

	  

Критериуми	  за	  евалуација	  	  
Евалуацијата	  на	  апликациите	  ќе	  се	  врши	  согласно	  следнава	  бодова	  табела:	  
	  

Критериум	   Опис	   Бодови	  
Акциите	  ги	  поддржуваат	  целите	  
на	  	  „Мрежата	  од	  граѓански	  
организации	  за	  ефикасно	  
активно	  учество“	  

Предложените	  активности	  им	  даваат	  
право	  на	  глас	  на	  граѓаните	  во	  
донесување	  на	  одлуки	  на	  локално	  
ниво.	  

/10	  

Инклузија	  (интегративен	  
пристап	  по	  етничка	  и	  родова	  
основа)	  	  

Предложените	  активности	  ги	  
вклучуваат	  следните	  прашања:	  	  
мултиетничко	  општество,	  заштита	  на	  
човековите	  права	  вклучувајќи	  ги	  и	  
правата	  на	  маргинализираните	  
заедници,	  родова	  еднаквост	  и	  млади.	  

/15	  

Иновација	  и	  користење	  на	  
информациско-‐комуникациски	  
технологии	  во	  предлогот	  

Активностите	  предвидуваат	  изградба	  
или	  користење	  на	  информациско-‐
комуникациски	  технологии	  или	  други	  
иновативни	  решенија	  за	  вклучување	  на	  
граѓаните.	  

/20	  

Одржливост	  на	  решенијата	  и	  
предвиденото	  функционирање	  
на	  мрежата	  

И	  по	  завршување	  на	  предложените	  
активности	  ќе	  се	  чувствуваат	  
долгорочни	  ефекти.	  Мрежата	  ќе	  
продолжи	  да	  функционира	  и	  по	  
завршување	  на	  акцијата.	  

/5	  

Акција	  ориентирана	  кон	  
резултати	  

Предложените	  активности	  ќе	  создадат	  
реални	  производи	  и	  резултати	   /10	  

Ефикасна	  алокација	  на	  буџетот,	  
кој	  одговара	  на	  предложените	  
активности	  и	  резултати	  

Бараните	  средства	  се	  насочени	  кон	  
спроведување	  на	  активности.	   /15	  

Поддршка	  од	  локалната	  
самоуправа	  

Доказ	  за	  прифаќање	  на	  предложената	  
акција	  од	  локалната	  самоуправа.	  	   /5	  

Поддршка	  од	  други	  
организации	  

Доказ	  за	  поддршка	  на	  акцијата	  од	  
најмалку	  пет	  граѓански	  непрофитни	  
организации	  регистрирани	  во	  
Република	  Македонија	  

/10	  

Административни,	  финансиски	  
и	  раководни	  капацитети	  на	  
организацијата	  апликант	  	  

Искуство	  со	  претходни	  акции	  и	  
капацитети	  за	  координирање	  на	  
активности	  спроведувани	  од	  повеќе	  
оргаизации.	  	  

/5	  

Релевантно	  претходно	  искуство	  
и	  резултати	  во	  слични	  акции	  	  

Искуство	  во	  слични	  акции	  на	  сите	  
организации	  кои	  се	  дел	  од	  мрежата.	   /5	  

Вкупно:	   /100	  

	  
	  



	  

Програма	  „Поддршка	  за	  
зајакнување,	  одржливост	  и	  
развој	  на	  активно	  граѓанско	  

општество“	   	  
	  

Проектот	  е	  финансиран	  	  
од	  Европската	  унија	  

	  

	  

Проектот	  се	  спроведува	  од:	  

	  	  	  	  	   	  

	  

Конечниот	  резултат	  на	  поддржани	  акции	  ќе	  биде	  објавена	  на	  веб-‐локациите	  на	  
партнерските	  организации,	  а	  сите	  пријавени	  апликанти	  ќе	  бидат	  известени	  и	  директно	  
преку	  е-‐пошта.	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Доколку	  имате	  прашања	  или	  ви	  се	  потребни	  дополнителни	  информации	  за	  конкурсот,	  
испратете	  порака	  по	  е-‐пошта	  на	  Елена	  Игнатова	  на	  elena@metamorphosis.org.mk.	  
	  
	  


