БАРАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИИ #CEP-PG-01
Партнерски грантови
Проектот на УСАИД за граѓанско учество поканува мрежи на граѓански организации во
Македонија да аплицираат за Партнерски грантови. Мрежи на граѓански организации
вклучуваат законски регистрирани или нерегистрани граѓански коалиции, платформи, мрежи и
сојузи кои имаат повеќе од пет членови.
Проектот за граѓанска вклученост е петгодишна програма финансирана од УСАИД, која
придонесува во постигнувањето на две цели: (1) засилено влијание на граѓанските
организации врз политиките и програмите поврзани со приоритетни прашања за граѓаните; и
(2) зголемен и одржлив ангажман на младите во јавниот живот во Македонија. Партнерските
грантови ќе бидат раководени од Метаморфозис.
Целта на Партнерските грантови е да ги поддржи мрежите на граѓански организации да: (I)
станат лидери во обликувањето и во конструктивното ангажирање за проблеми од јавен
интерес; (II) подобрат нивните капацитети за ангажирање граѓани, медиуми, владини
институции и други чинители за унапредување на јавниот добробит; и (III) зајакнување на
нивните институционални капацитети.
Проектот за граѓанско учество ќе додели најмногу (2) гранта преку ова барање за апликации.
Максималниот износ на еден грант за секој предлог е 120,000 USD, и се однесува на активности
кои ќе траат до 3 години. Проектот го задржува правото да финансира која било или ниту една
од поднесените апликации.
Активностите може да вклучат:
• Застапување, мониторинг, анализа на јавни политики и иницијативи за јавно образование
во следниве области: добро владеење, подобрување на јавните услуги, владеење на
правото, антикорупција, човекови права, економски раст, овозможувачка средина за бизнис
и мониторинг и надзор на јавните институции; и
• Активностите за развој на капацитетите на мрежите на граѓански организации кои можат да
вклучат воспоставување и давање членски услуги на членовите на мрежата на граѓански
организации; проширување на мрежите на граѓански организации со разни чинители
вклучувајќи и граѓански организации од регионот, граѓански организации кои претставуваат
социјално исклучени групи или/и приватниот сектор, медиумите, како и академски/научноПроектот на УСАИД за граѓанско учество го спроведува Ист Вест Менаџмент Институт (ИВМИ), во
партнерство со четири локални граѓански организации: Фондацијата за Интернет и Општество
Метаморфозис, Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ), Фондацијата за Отворено Општество
во Македонија (ФООМ), и Националниот Младински Совет на Македонија (НМСМ).

образовни институции; работејќи постојано, упорно и креативно во насока на ангажирање
на граѓаните и разните поддржувачи, т.е., медиумите, приватниот сектор, и Владата, во сите
аспекти од работата на мрежите на граѓански организации; и зајакнување на вмрежувањето
на мрежите на граѓански организации со релевантни чинители од југоисточна Европа и
пошироко.
Следете ги врските за да ги симнете целосното барање за апликации, формуларот за
апликацирање и буџетскиот образец за партнерски грантови, или пишете ѝ на Гордана Мирчиќ
на gmirchikj@ewmi.org.
1. Целосно барање за апликации (.pdf)
2. Формулар за аплицирање (.docx.)
3. Буџетскиот образец (.xlsx)
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