ПРОЕКТ „ОТЧЕТНОСТ ПРЕКУ ГРАЃАНСКИ АНГАЖМАН“
Барање за апликација
Грантови за граѓански организации

Рок за поднесување: 24 октомври 2016 година

ВОВЕД
Проектот „Отчетност преку граѓански ангажман“ (ОГА) има за цел да го поддржи создавањето
механизми за граѓански организации и граѓани кои се залагаат за транспарентност и отчетност
на институтциите преку граѓански активизам, ангажман или имплементирање на иницијативи
во заедниците од областите на владеење на правото, доброто владеење и социјална кохезија.
Проектот ќе обезбеди поддршка за целните кампањи за застапување и иницијативи за
политики кои ќе придонесат за постигнување на следниве генерални цели:



Подобрување на инволвираноста на граѓанското општество во креирањето на јавното
мислење, создавањето политики и учество во механизмите за донесување одлуки
Зголемување на капацитетите на граѓанското општество за надградување на својата
област за справување со проблеми поврзани со отчетноста, транспарентноста и
социјалната кохезија.

Метаморфозис го објавува ова Барање за апликации за да обезбеди поддршка за граѓанските
организации при справување со проблеми поврзани со отчетноста, транспарентноста и
социјалната кохезија и да го промовира доброто владеење преку грантова шема од 44.000
фунти, со тоа што ќе додели околу 10 мали грантови на граѓанските организации во Македонија
(варирајќи од 2000 до 5000 фунти).

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАНТОТ
Со ова Барање за апликации, граѓанските организации ќе добијат грантови. Активностите
поддржани од грантовите имаат за цел да промовираат едно динамично граѓанско општество
кое ефикасно ги мобилизира граѓаните за активно ангажирање околу прашања поврзани со
доброто владеење и социјалната кохезија, и кое влијае на политиките и процесот на
донесување на одлуки на локално и национално ниво.
Овие грантови ќе поддржат иницијативи кои имаат за цел да го зголемат јавното знаење и
надзорот врз работата на јавните институции, како и врз граѓанските акции кои ги
адресираат/промовираат вредностите на заедницата поврзани со владеењето на правото,
доброто владеење и социјалната кохезија. Производите од поддржаните проекти треба да
бидат сложени информации претставени на едноставен начин промовирајќи ја идејата дека
јавните информации не се во сопственост на институциите, туку средство управувано од
институциите во име на граѓаните. Исто така, навремено ќе бидат поддржани интервенции на
граѓански организации и активисти, поттикнувајќи ги поефективно да им служат на нивните
заедници и да ги мобилизираат граѓаните за да се подобри социоекономската и политичката
состојба. Ова акции треба да ги анимираат актерите од граѓанското општество околу
соодветните проблеми.
Апликантите мора да се обврзат на соработка со други граѓански организации, граѓански групи
и разни чинители во нивните заедници. Родовата еднаквост и етничката различност треба да
бидат промовирани од страна на апликантите во нивните проектни активности.
Овие грантови треба да придонесат кон постигнување на генералните цели на проектот:




Подобрување на инволвираноста на граѓанското општество во креирањето на јавното
мислење, создавањето политики и учество во механизмите за донесување одлуки;
Зголемување на капацитетите на граѓанското општество за надградување на својата
област за справување со проблеми поврзани со отчетноста, транспарентноста и
социјалната кохезија.

Грантовите може да варираат од 2.000 до 5.000 фунти. Проектите не смеат да траат подолго од
пет месеци од датумот на потпишување на договорот за грант.

Приоритетни области за интервенирање:
o

o
o

o

o

o

o
o

o

Медиумско описменување – неформални образовни проекти кои ќе ги подобрат
знаењето и вештините на граѓаните за препознавање пропаганда и информации и
справување со пропагандата. Обуки на локално ниво за млади и средновечни граѓани.
Јавни услуги на локално ниво – проекти кои ќе обезбедат поддршка и зајакнување на
локалните социјални услуги таргетирани директно кон оние на кои им се најпотребни.
Проекти за подобрување на јавното здравје на маргинализираните групи, ќе вклучат
неформални обуки или краткотрајни ангажмани на практиканти, студенти од
соодветните факултети (медицина, фармација, социологија, психологија).
Отчетност и јавни финансии – обезбедува мониторинг на отчетноста на локалните
власти. Мониторинг на јавното трошење преку анализи на извештаи за социјални
трансфери и средства дадени на локалниот граѓански сектор.
Владеење на правото и правдата – обезбедува услуги за граѓаните кои би им помогнале
во нивната потрага по лична или групна правда. Тука се вклучени работничките и други
социјални права, родова еднаквост, здравствена заштита, социјална заштита, пристап до
правда, (не)дискриминација, мониторинг на стратегиски спорови.
Зајакнување на одржливоста на граѓанските организации – проекти кои поттикнуваат
генерирање на приходи, како и промоција на важноста на граѓанскиот сектор и јавните
услуги кои ги обезбедува преку подигање на свеста и јавно образование за локалното
население.
Заштита на животната средина – проект кој стимулира локални еколошки акции преку
вмрежување на локалните граѓански организации.
Интеграција на младите – младите да можат да споделуваат информации (младински
медиуми); да го остваруваат своето право на здружување преку локални граѓански
организации, младински совети и други форми на вмрежување; младинска интеграција
и надминување на меѓуетничките бариери и предрасуди; зајакнување на младинските
капацитети за застапување засновано на факти, посебно во смисла на квалитетот на
образовниот систем; правна помош и правно образование за младите кои се соочуваат
со проблеми во образовниот систем; подготовка на младите за влез на пазарот на трудот
– неформален развој на вештини потребни за вработување.
Социјална кохезија – проекти кои придонесуваат за надминување на меѓуетничките
бариери и предрасуди; ќе бидат поддржани иницијативи за подобрување на аспектите
на социјалната кохезија во нашето општество.

ТЕХНИЧКА ПОМОШ И ВМРЕЖУВАЊЕ
Откако ќе бидат поделени грантовите, Фондацијата „Метаморфозис“ ќе врши мониторинг врз
спроведувањето на грантот и ќе обезбеди техничка помош за сите грантисти заснована на
нивното специфично ниво на компетентност.
Пристапот за шемата на мали грантови се однесува на дизајнирање и спроведување на грантови
проекти како процес на учење, посебно за помалите граѓански организации. Апликантите ќе
добијат конструктивна поддршка во сите фази на грантовиот проект – почнувајќи од проектниот
предлог, преку развивањето на акцискиот план, до одговорното управување со финансиите од
грантот.

КОФИНАНСИРАЊЕ
Пожелно е да има кофинансирање од 5% по иницијатива, но не е задолжително како обврска за
поднесување барање за апликација. Оние апликанти кои ќе обезбедат кофинанцирање,
посебно од нивните целни општини, ќе имаат предност во процесот на селектирање во рамки
на грантовата шема. Исто така, ги охрабруваме апликантите да обезбедат партиципација од
нивни или други извори/донатори.
Кофинансирањето земено предвид ќе се состои исклучиво од финансиски придонес кој е
неопходен за да се постигнат проектните резултати и кое може да се провери во регистарот на
примачот. Материјалните донации нема да се сметаат како кофинансирање, но ќе бидат
забележани при процесот на евалуација.

ПРОЦЕС НА ЕВАЛУАЦИЈА
Ова Барање за апликација ќе поддржи иновативни и јасни предлози кои:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Директно ги поддржуваат целите на проектот ОГA;
Покажуваат посветеност кон вклучување што е можно повеќе граѓани;
Обезбедуваат креативни и ефективни стратегии за пристап до информации и влез на
политики;
Стратегиско користење на традиционални и нови медиуми за мобилизација на грасрути
и ангажирање на граѓаните;
Иновативно користење на отворените податоци и техниките за визуелизација;
Промовираат интегративен пристап со посебен фокус на етничките групи и родови;
Поттикнуваат партнерства и коалиции, посебно при справување со комплицирани
проблеми.

Граѓанските организации треба да ја поднесат нивната апликација користејќи го
стандардизираниот формулар за аплицирање на „Метаморфозис“, кој вклучува прецизна
временска рамка за спроведување и формулар за буџет и други соодветни прилози: копија од
документите за регистрација, годишен наративен и финансиски извештај за претходната година,
ревизорски извештај, кратки биографии на клучниот персонал, информации за партнерите и
писмо на намери – доколку е потребно.

Селекцијата на грантистите ќе се одвива во три чекори: предоценување, оценување и
доделување. Секоја апликација ќе биде предоценета за да се види дали ги исполнува основните
барања и дали апликацијата е во согласност со следниве критериумите за квалификуваност:
•
•
•
•

Апликантот е локална граѓанска организација регистрирана во Република Македонија
Формуларот за апликација е целосно пополнет и ги има потребните прилози
Апликацијата е поднесена пред истекот на рокот
Побараната финансиска поддршка да не ја надминува максималната сума за мал грант

Апликацијата мора да ги исполнува овие критериуми за да продолжи кон фазата на оценување.
Апликациите кои не ги исполнуваат овие критериуми ќе бидат одбиени.
Апликации кои ќе имаат приоритет при процесот на селекција се следниве:




Апликации со обезбедено кофинансирање од најмалку 5% од целосниот трошок на
акцијата;
Апликации од грасрути и мали граѓански организации (со годишен буџет помал од
30.000 евра во последните три години)
Креативни и економични иницијативи со голем потенцијал за долготрајна одржливост.

Сите апликации оценети позитивно за време на процесот на предоценување ќе бидат
презентирани пред Комисијата за селекција која ќе ги одобри/одбие/одобри условно.
Комисијата за селекција ќе ги евалуира апликациите врз основа на следниве критериуми за
селекција:
1. Технички пристап (максимум 60 поени)
 Соодветствување со наведените потреби и проблеми (30 поени)
 Квалитет на предложените активности (15 поени)
 Активности насочени кон резултати (15 поени)
2. Организациски капацитет и досегашна работа (максимум 20 поени)
 Административни, финансиски и капацитети за управување (10 поени)
 Релевантно досегашно искуство и резултати во слични области (10 поени)
3. Предлози за трошоци (максимум 20 поени)
 Економичност на буџетот (10 points)
 Адекватни способности за финансиско управување (10 поени)
Грантови ќе им бидат доделени само на оние кои поседуваат потенцијал за да успешно се водат
според критериумите и условите на проектот ОГА. Посебен осврт ќе биде даден на работите
како интегритет, досегашно работа, финансиски и технички ресурси и пристапност до други
потребни ресурси.
За време на процесот на евалуација, Комисијата за селекција ќе може да побара дополнителни
информации од апликантите во врска со предлозите или општо во врска со организацијата, за
да може да ја комплетира евалуацијата. Исто така, може да има и посети на организациите кои
аплицираат пред да се доделат грантовите.
Писма со одобрени, одбиени или условно одобрени апликации ќе бидат пратени до
апликантите. Одобрените апликации ќе добијат Договор за грант кој ги истакнува законските
обврски на организацијата примач, и кој ќе биде заснован на временската рамка за

спроведување од поднесената апликација.

ПОДНЕСУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ
Комплетните апликации мора да бидат поднесени во испечатена верзија во два примерока на
македонски јазик вклучувајќи и кратко резиме на англиски јазик во А4 формат. Исто така, треба
да се достави и ЦД со електронската верзија на сите документи. Испечатените документи и
електронските верзии треба да бидат идентични.
Граѓанските организации ќе треба да ги поднесат своите апликации користејќи го
стандардизираниот формулар за аплицирање на „Метаморфозис“, кој вклучува:








Временска рамка за спроведување
Формулар за буџет и соодветни прилози
Копија од документите за регистрација
Годишен наративен и финансиски извештај од претходната година
Ревизорски извештај
Кратки биографии на клучниот персонал
Информации за партнерите и писмо на намери – доколку е потребно.

Целосната апликација мора да биде поднесена во едно плико, со назнака „Барање за
апликација за проектот ОГА“ и името на апликантот. Апликациите мора да бидат испратени по
пошта или рачно предадени на следнава адреса:
Фондација „Метаморфозис“
Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје
Македонија

РОКОТ за поднесување е: 24 октомври 2016 година
Апликациите треба да бидат пратени исклучиво по електронска пошта на
info@metamorphosis.org.mk, a рокот за поднесување на целосните апликации е до 24
октомври 2016 година, до 16:00 часот. Формуларите за апликација може да бидат пополнети
на македонски или на албански јазик.

