
  
 

Проект: „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ 
 

 
 

 
Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ е 
спроведуван од Метаморфозис и ЕВРОТИНК. 
 
Проектот е финансиран од Европската Унија. 

 

Одговори на добиените прашања за првиот повик за мали грантови во 
рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска 

умешност – КриТинк 
 

Во рамки на повикот за поддршка на локални граѓански организации објавен во рамки на 
проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведува 
Фондацијата „Метаморфозис“ во партнерство со „Евротинк“ со поддршка од Европската Унија 
беше овозможено поставување прашања од страна на потенцијалните суб-грантисти преку е-
пошта и во рамки на осумте инфо-сесии кои се одржаа во осумте плански региони меѓу 11 и 19 
јуни, како и јавниот настан на Мрежата за медиумска писменост на 7 јуни 2018.  
 
Овој документ ги содржи одговорите на прашањата од општа природа и се објавува јавно за да 
им послужи на сите потенцијални апликанти при подготовката на нивните предлог-проекти.  
 

 Прашање Одговор 

1) Дали е можно еден медиум да се 
јави како партнер на повеќе 
предлог проекти? 

Да, еден медиум може да се јави како партнер на повеќе 
предлог проекти. 

2) Дали на повикот може да 
учествуваат организации кои се 
добитници на грантови од 
програмата ИПА, од истата или на 
други линии? 

На овој повик не е забрането да се пријавуваат  
грантисти/субгрантисти од програмата ИПА, од истата или на 
други линии.   
 
Делегацијата на ЕУ има дискреционо право да исклучи некои 
од апликантите, доколку донесат одлука дека немаат 
капацитет да спроведуваат повеќе грантови финансирани од 
ЕУ истовремено. 

3) Дали можеме да сметаме на 
учество и поддршка на проектниот 
тим за планираните активности 
(работилници и образовни тв 
емисии итн.) и доколку да, како да 
ги вметнеме овие ставки во 
планираниот буџет? 

Една од главните цели на овој повик за мали грантови e токму 
поддршка и менторство на организациите кои ќе бидат 
добитници на грантовите. Што се однесува до активности во 
вашите проекти кои ќе вклучуваат финансиски надомест за 
претставници на тимот на КриТинк  истите нема да бидат 
одобрени од причина што претставниците на КриТинк не 
смеат да бидат ангажирани на вашите проекти. Сепак 
претставниците на КриТинк ќе ви стојат на располагање за 
било каква помош или совети при изработка на проектните 
активности.    
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4 Дали е задолжително 
вработување (здравствено и 
пензиски осигуран) на проектниот 
тим кој би бил ангажиран? 
 

Вработувањето на проектниот тим не е задолжително 
односно лицата кои ќе бидат ангажирани може да бидат 
исплаќани и хонорарно. Доколку се одлучите за хонорарно 
исплаќање на ангажираните лица тоа мора да биде и така 
предвидено и во предлог буџетот на проектот.   

5 Дали за невладините организации 
има ограничувачки услов пред 
колку време се основани?   

За овој повик нема никакви ограничувања во однос на тоа 
пред колку време е основана вашата организација. Како 
доказ за работата на вашата организација единствено ќе ни 
биде потребни следниве документи: 

 Копија од документ за регистрација; 

 Копија од Тековна состојба од Централен регистар, не 
постара од 6 месеци; 

 Годишен извештај за работа и финансиски извештај, за 
претходната година. Доколку организацијата согласно 
член 18 од Закон за сметководството на непрофитните 
организации не е должна да изработи финансиски 
извештај, истата е потребно е да достави само 
известување. Во случај доколку не е помината една 
година од денот на регистрација, организацијата не е 
должна да достави годишен извештај за работа. 

6 Дали лицата ангажирани на 
проектите можат да бидат 
ангажирани и на други проекти?  

Постои можност да се ангажираат лица кои се истовремено 
ангажирани и на други проекти но тоа е потребно детално да 
се објасни. Доколку предвидите членови на тимот кои нема 
да работат 100% само на овие проектни активности, ве 
молиме јасно да наведете во проценти, време и плата која ќе 
биде покриена од овој проект, одма до наведувањето на 
позицијата во буџетот.  

7. Дали „in-kind“ придонес може да 
се смета генерално како друг 
извор на финансирање? 
 

Во овој повик немаме предвидено дека добитниците на 
грантовите мораат задолжително да обезбедат други извори 
на ко-финанасирање. Сепак „in-kind“ придонеси во никој 
случај не можат да се сметаат за друг извор на ко-
финансирање.   
 

8. Што да правиме ако ни се јави 
технички проблем при 
внесувањето на апликацијата 
преку онлајн формуларот? 

Доколку ви се појави технички проблем со користењето на 
онлајн формуларот пишете на адресата за контакт 
contact@crithink.mk  или, исклучиво меѓу 9 и 17 часот во 
работно време, контактирајте со веб-администраторот Филип 
Нешкоски (тел. 075495305).  

 
Ве молиме не чекајте до пред истек на крајниот рок во петок на 6 јули во 16 часот да ги 

поднесете апликациите, оти во таков случај нема да има време да се интервенира. 

http://crithink.mk/bara-e-za-aplikacii-grantovi-za-gra-anski-organizacii-vo-ramki-na-proektot-kritink/
mailto:contact@crithink.mk

