
Конкурс	  за	  поддршка	  на	  проекти	  поврзани	  со	  
отворени	  податоци	  

	  
	  
Фондацијата	  Метаморфозис	  во	  рамките	  на	  проектот	  „Мрежа	  на	  граѓански	  организации	  
за	  отворени	  податоци“,	  кој	  се	  спроведува	  во	  соработка	  со	  Open	  Knowledge	  Foundation,	  
а	  чија	  цел	  е	  градење	  на	  капацитети	  на	  граѓански	  организации	  за	  промоција	  на	  
отворена	  агенда,	  преку	  формирање	  на	  Школа	  за	  податоци	  –	  Македонија,	  објавува:	  
	  

К	  О	  Н	  К	  У	  Р	  С	  
За	  поддршка	  на	  проекти	  поврзани	  со	  отворени	  податоци	  

	  
Преку	  конкурсот	  ќе	  бидат	  селектирани	  4	  граѓански	  организации	  кои	  ќе	  добијат	  
поддршка	  во	  имплементацијата	  на	  конкретни	  проекти,	  базирани	  на	  отворени	  
податоци.	  
	  
Граѓанските	  организации	  кои	  планираат	  да	  учествуваат	  на	  повикот	  треба	  да	  предложат	  
проекти	  кои:	  	  
	  

● Користат	  отворени	  податоци,	  	  	  
● Придонесуваат	  кон	  решавање	  на	  конкретни	  проблеми,	  	  	  
● Одговараат	  на	  конкретни	  потреби	  

	  
Предност	  на	  конкурсот	  ќе	  имаат	  проектите	  кои:	  	  
	  

● Користат	  информациско-‐комуникациски	  технологии,	  
● Поттикнуваат	  на	  активно	  граѓанско	  учество	  и	  позитивни	  општествени	  промени,	  
● Поттикнуваат	  ангажирање	  или	  мобилизирање	  на	  граѓаните,	  
● Се	  иновативни,	  	  
● Се	  применливи	  во	  различни	  контексти	  од	  веќе	  наведениот.	  

	  

Упатство	  за	  учество	  на	  повикот	  
	  
Пријавите	  треба	  да	  се	  поднесуваат	  исклучиво	  по	  електронска	  пошта	  на:	  
schoolofdata@metamorphosis.org.mk.	  	  
	  
Образецот	  за	  аплицирање	  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	  аплицирање	  да	  биде	  целосно	  пополнет;	  	  
● Образецот	  за	  аплицирање	  да	  биде	  поднесен	  пред	  истекот	  на	  крајниот	  рок;	  	  
● Образецот	  за	  аплицирање	  да	  не	  биде	  напишан	  на	  рака;	  	  
● Образецот	  за	  аплицирање	  да	  не	  биде	  поднесен	  од	  политичка	  партија,	  профитна	  

организација	  или	  граѓанска	  организација	  која	  промовира	  и	  користи	  насилство.	  
	  
Краен	  рок	  за	  пријавување:	  22	  јуни	  2015	  
	  
Конечниот	  резултат	  на	  поддржаните	  идеи	  ќе	  биде	  објавен	  на	  веб-‐локацијата	  на	  
фондацијата	  Метаморфозис,	  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	  schoolofdata@metamorphosis.org.mk.	  


