Датум на издавање 28 декември 2016 година
Референца: RFA # CEP-SSG-01
Предмет: Појаснувањe на барањето за апликации # CEP-SSG-01
Прашање 1:

Дали ние, како водечки апликант, можеме да аплицираме со партнер кој веќе
спроведува проекти финансирани од УСАИД?

Одговор 1.

Грантовите за стратешка поддршка (ГСП) на Проектот за граѓанско учество (ПГУ) на
УСАИД таргетира индивидуални ГОи и тинк-тенк организации. Граѓанската или
тинк-тенк организација која аплицира има слобода да предвиди воспоставување
партнерство за постигнување на своите цели со финансирање и техничка поддршка
од ГСП. Сепак, ПГУ ќе даде приорирет на ГОи и тинк-тенк организации кои се
недоволно поддржани од други програми на УСАИД или други донатори.

Прашање 2:

Нашата организација беше регистрирана годинава. Би сакале да се консултираме
со Вас во врска со барањето за финансиски извештаи. До сега немавме приливи
ниту трошења. Дали сè уште треба да ги поднесеме следниве документи:
• Копија од Годишниот извештај на организацијата, и финансиски и технички
(доколку е можно) или да дадеме интернет врска која води до овие документи;
• Писмо со поддршка од релевантна(и) јавна(и) институција(и) или медиуми
доколку апликантот планира да работи со јавни функционери или медиумски
персонал;
• Pевизорски извештај;
• Финансиски извештај (биланс на состојба, профит и загуба, готовински тек).

Одговор 2.

Грантовите за стратешка поддршка бараат од граѓанските организации најмалку
тригодишно суштинско искуство во преземање дејствија во областа на доброто
владеење, подобрување на јавните услуги, владеење на правото, антикорупција,
човекови права, економски раст и овозможувачка средина за бизнис и мониторинг
и надзор на јавните институции. Организациите кои имаат едногодишно искуство
не се квалификувани да аплицираат за Грантовите за стратешка поддршка. ПГУ
нема да обезбеди „стартап“ финансирање, иако ПГУ може да направи многу редок
исклучок доколку се презентираат доволно докази кои ќе покажат дека
раководството на граѓанската организација има адекватно претходно искуство и
дека граѓанската организација е способна да го пружи она што не било заслужено
во минатото.

Прашање 3:

Дали е дозволено да се биде водечки апликант во еден предлог и партнерски
апликант во друг предлог?

Одговор 3.

Грантовите за стратешка поддршка таргетираат индивидуални граѓански и тинктекнк организации. Партнерските грантови на ПГУ таргетираат мрежи на граѓански
организации, коалиции и сојузи. Да, граѓанска или тинк-тенк организација може да
го има водството во еден предлог за ГСП и да биде наведена како поддржувачки
партнер во предлогот на друга граѓанска или тинк-тенк организација.

Прашање 4.

Доколку проектните активности предвидуваат соработка со регионални институции
во земјата, дали е потребна нивната решеност во оваа фаза?

Одговор 4.

Апликантот мора да поднесе писмо со поддршка од која било јавна институција со
која што планира да работи пред доделувањето на грантот.

Прашање 5.
Одговор 5.

Дали една организација може да биде вклучена во повеќе од еден предлог?
Грантовите за стратешка поддршка таргетираат индивидуални граѓански и тинктекнк организации. Партнерските грантови на ПГУ таргетираат мрежи на граѓански
организации, коалиции и сојузи. Да, граѓанска или тинк-тенк организација може
да го има водството во еден предлог за ГСП и да биде наведена како
поддржувачки партнер во предлогот на друга граѓанска или тинк-тенк
организација.

Прашање 6

Дали може да аплицира организација која нема постојан персонал туку само
волонтери?

Одговор 6.

Видете го одговорот 2 погоре. Покрај тоа, доколку добие ГСП, од апликантот се
очекува да посвети доволен персонал со полно работно време за да биде во
можност ефикасно да го спроведува предложениот проект.

Прашање 7.
Дали е потребно кофинансирање/делење на трошоци од граѓанската
организација?
Одговор 7.
Не е потребно делење на трошоци за Грантовите за стратешка поддршка. Но, е
добредојдено.
Прашање 8.

Дали формуларот за аплицирање е ограничен со број на страници?

Одговор 8.
Ве молиме држете се до зборовната граница за секое прашање во Формуларот за
аплицирање.
Прашање 9.

Одговор 9.

Дали големината на предлогот изразена во мегабајти е ограничена за да се прати
преку имејл? Дали може да се наведе врска за симнување на датотеката, доколку
истата е поголема?
Нема ограничување на големината на поднесениот предлог, но, апликацијата
мора да пристигне во еден имејл или може да се достави до просториите на
Метаморфозис најдоцна до 25 јануари 2017 година, до 16:30 часот. Видете го
барањето за апликации за конкретните опции за доставување на предлогот.

Прашање 10. Во врска со буџетот, дали би можеле да објасните дали треба да ги пополниме
сите редови детално и да ги специфицираме имињата на лицата кои би биле
ангажирани на проектот, и кој би бил платен за ангажманот?
Одговор 10.

Како што е наведено во Насловната страница на апликациите за грант, граѓанската
или тинк-тенк организација апликант треба да ги именува Проектниот директор и
Финансискиот менаџер за предложениот проект. Исто така, како што е наведено во
делот 6: Проектен тим од Формуларот за аплицирање, апликантот треба да
прикачи кратки биографии (максимум 250 зборови по биографија) за
предложениот проектен тим и да покаже за секој колкаво работно време ќе
посвети на предложениот проект. Позициите наведени во буџетот треба да бидат
истите како позициите во времето кога тие ќе се распределат на проектот кои се
истакнати во делот 6 од предлогот.

Прашање 11.

Дали е потребно организацијата да има вработени или проектот може да го
водиме ние како основачи?

Одговор 11.

Според Критериумите за квалификуваност, барањето за апликации за ГСП вели:
(Апликантите треба да) имаат раководна структура која се грижи за правилна
ротација на лидерство и доделување моќ, вклучително и, во најмала рака Одбор
на директори, Претседавач, и Извршен директор. Истата личност не може да биде
и Претседавач на одборот и Извршен директор. Ако овој критериум не е
задоволен, апликантот мора да поднесе предложени реформи кои ќе работат во
насока на постигнување на овие стандарди.

Прашање 12. Бидејќи сме ново здружение, формирано во септември 2016 година, сè уште
немаме приливи ниту трошења, дали треба да поднесеме финансиски и
ревизорски извештај?
Одговор 12.

Еден од критериумите за квалификуваност е дека апликантот треба да има
тригодишно суштинско искуство во преземање дејствија во приоритетните области
наведени во Барањето за апликации. Апликантите мора да достават копија од
Годишниот извештај на организацијата, и финансиски и технички (доколку е
можно) и Ревизорски извештај.
Проектот нема да обезбеди „стартап“ финансирање, иако Проектот може да
направи многу редок исклучок доколку се презентираат доволно докази кои ќе
покажат дека раководството на граѓанската организација има адекватно претходно
искуство и дека граѓанската организација е способна да го пружи она што не било
заслужено во минатото.

Прашање 13.

Дали е потребно да се има партнерска организација и дали треба таа да учествува
финансиски?

Одговор 13.

Грантовите за стратешка поддршка таргетираат индивидуални граѓански и тинктекнк организации. Партнерските грантови на ПГУ таргетираат мрежи на граѓански
организации, коалиции и сојузи. Сепак, граѓанската или тинк-тенк организација

која аплицира има слобода да предвиди воспоставување партнерство за
постигнување на своите цели со финансирање и техничка поддршка од ГСП.
Прашање 14.

Дали одредена активност може да се спроведува вон Република Македонија?

Одговор 15.

Речиси сите предложени активности треба да се одржат во Македонија, освен за
(ограничено) учество во активности за вмрежување или застапување кои се тесно
поврзани со предложените активности граѓанските организации, но би можеле да
се одржат во странство. Во секој случај, ако граѓанската организација предложи
активности кои би се одржале во странство, тогаш треба јасно да се покаже
релевантноста на овие активности со предложените проектни цели.

Прашање 15. Дали е задолжително да се има мрежа на ГОи за ова барање за апликации?
Одговор 15.

Грантовите за стратешка поддршка таргетираат индивидуални граѓански и тинктекнк организации. Партнерските грантови на ПГУ таргетираат мрежи на граѓански
организации, коалиции и сојузи. Сепак, граѓанската или тинк-тенк организација
која аплицира има слобода да предвиди воспоставување партнерство за
постигнување на своите цели со финансирање и техничка поддршка од ГСП.

Прашање 16. Доколку аплицираме за овој повик, дали организацијата ќе биде квалификувана да
аплицира за претстојните барања за апликации?
Одговор 16.

Сите апликанти и грантисти се квалификувани да аплицираат за другите грантови
програми на ПГУ.

