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Проектот е ко-финансиран 
од Европската Унија 

 

Опис на задачи 
 
Среднорочна и завршна евалуација на проектот ACTION SEE (Одговорност, Технологија и 

Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа) 2016-2019 
 
 

1. Вовед 
 
Фондацијата Метаморфозис од Скопје (Северна Македонија) во партнерство со ЦРТА од 
Белград (Србија), Зашто не од Сараево (Босна и Херцеговина), ЦДТ од Подгорица (Црна 
Гора), Опен Дата Косово од Приштина (Косово), Мјафт од Тирана (Албанија), и Фондацијата 
Вестминстер од Лондон (Велика Британија) реализираат проект финансиран од Европската 
унија. Проектот има за цел да ја зголеми вклученоста на граѓанското општество и 
медиумските организации во креирањето на јавното мислење, креирањето политики и 
учество во механизмите за донесување одлуки, како и да ги зголеми капацитетите на 
граѓанското општество да адресираат чувствителни прашања поврзани со доброто 
владеење. 

Доброто владеење е клучно за владеењето на правото. И додека прашањата поврзани со 
корупција, транспарентност, владеење на правото и добро владеење постојано се во 
вниманието, сепак постои недостаток на разбирање и системски проблеми кои не добиваат 
доволно покривање. Проектот цели кон подигање на важноста на овие предизвици преку 
овозможување на соработка помеѓу граѓанските организации и здружени стратешки 
напори за застапување. 

Проектот ACTION SEE е создаден врз основа на искуствата на партнерите во проектот од 
сите инволвирани земји стекнати преку имплементација на проекти на национално, 
регионално и меѓународно ниво со цел да се зајакнат граѓанските организации за 
поефикасно и значајно вклучување на процесот на креирање политики. 

ACTION SEE овозможува платформа за дијалог меѓу важните чинители и конкретна алатка 
за мерење на придржувањето на државните институции кон принципите и стандардите на 
отворена влада (индекс на отвореност). 
 
Вкупното времетраење на проектот е 4 години, од јануари 2016 до декември 2019 година.  

Специфични цели на проектот:  

 Промовирање на динамично граѓанско општество кое ефикасно ги мобилизира 
граѓаните за активно вклучување во прашања поврзани со владеење на правото и 
доброто владеење и влијае на политиките и процесите на донесување на одлуки на 
национално и регионално ниво. 
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 Зајакнување на механизмите за дијалог помеѓу граѓанските организации и 
владините институции и влијание на доброто владеење и реформите на јавната 
администрација. 

 Поттикнување на вмрежување на граѓанските и медиумските организации на 
регионално ниво и ниво на ЕУ, овозможувајќи размена на знаење, вештини и врски 
и зголемување на влијанието на нивните напори за застапување. 

 
Резултатите од проектот треба да бидат: 

 (Р1) Зголемен капацитет на граѓанските организации (ГО) да влијаат врз креирањето 
политики преку обуки, размена на знаење и тренинг; 

 (Р2) Придонес во подобрувањето на владеење на правото и унапредување на 
прашања врзани за доброто владеење на национално и регионално ниво преку 
обезбедување грантови на ГО за спроведување на конкретни иницијативи за 
застапување; 

 (Р3) Воспоставена регионална мрежа со најмалку 50 граѓански организации и 
медиуми за промовирање на владеење на правото и добро управување; 

 (Р4) Зголемен капацитет на ГО да се поврзат со нивните членови и поддржувачи и за 
да им даваат глас на граѓаните во донесувањето одлуки преку иновативни ИКТ 
алатки; 

 (Р5) Засилен дијалог помеѓу ГО и владините институции за инклузивно креирање 
политики; 

 (Р6) Подобрена соработка помеѓу граѓанското општество и медиумските 
организации за унапредување на владеењето на правото и прашањата за добро 
управување 

 
За таа цел, проектот има намера да ангажира институција, поединци (тим на експерти), 
компанија или слична организација која ќе може да обезбеди тим кои ќе ги покриваат 
активностите и задачите како што се опишани во наредната точка 2 на овој документ. Без 
оглед на тоа дали ќе се конкурира како организација, фирма или група поединци, 
задолжително е да се одреди тимот што ќе работи на евалуацијата со точно определени 
улоги и однапред определен тим лидер и членови на тимот. 
 

2. Задачи  
 

Активности и задачи кои треба да бидат покриени: 
 
1. Оценка на тековниот напредок во реализација на зацртаните цели и резултати на 
проектот (краткорочна евалуација) од почетокот на имплементација до 31 декември 2017. 
2.  Завршна оценка на реализацијата на зацртаните цели и резултати на проектот (финална 
евалуација) од почетокот на имплементација до 31 декември 2019. 
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Евалуацијата освен резултатите предвидени со проектот треба да ги опфати следниве 
елементи: 

 Отвореност на институциите на државата кон граѓаните и ГО 

 Конкретни иницијативи, закони, процедури и сл. кои се донесени во насока на 
подобрување на доброто владеење и соработката помеѓу ГО и владиниот сектор 

 Капацитетите на ГО за влијание на политики поврзани со доброто владеење и 
реформите во јавната администрација. 

 Соработката помеѓу ГО и медиумите и медиумските организации 

 Улогата на помалите локални ГО во подобрувањето на доброто владеење и 
зголеменото вклучување на граѓаните во реформските процеси 

 
Треба да вклучи следствено состаноци со проектните координатори и партнери во секоја 
држава и тимот на Фондацијата Метаморфозис. Состаноците можат да се водат и преку 
интернет.  
 
Резултатот од првата активност треба да биде во форма на Краткорочна евалуација на 
проектот ACTION SEE и треба да се достави најдоцна до 30 јуни 2018. 
 
Резултатот од втората активност треба да биде во форма на Финална евалуација на 
проектот ACTION SEE и треба да се достави најдоцна до  1 март 2020. 
 

3. Методологија и пристап 
 
Оценувањето на проектот ACTION SEE 2016-2019 треба да се спроведе врз оснoва на 
следното:  

- Извештаи од партнерите во проектот 

- Извештаи на грантистите  

- Извештаи од мерењата преку Индексот за отвореност 

- Медиумската анализа за проектот 

- Други проектни документи 
 
Горе споменатите документи ќе бидат доставени од страна на проектниот тим и 
партнерските организации од регионот. Во текот на евалуацијата тимот на експерти треба 
да ги земе предвид следните:  
- Ефективноста на резултатот  
- Ефикасноста на резултатот  
- Адекватноста во постигнувањето на резултатите  
- Баланс помеѓу трошоците и придобивките  
- Релевантноста на резултатите  
 
Целата постапка на евалуација треба да се спроведе во согласност со целите на проектот и 
тоа во две фази: 
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Фаза 1. Среднорочна евалуација до 30 јуни 2018 
Фаза 2. Завршна евалуација до 1 март 2020. 
 
 
Понудите ве замолуваме да ги испратите на македонски јазик. 
Ве молиме како прилог на Вашата понуда да ни доставите соодветна документација наведена во 
Описот на задачи (Анекс 1).  
Понудите треба да ги доставите во запечатен бел плик со назнака „НЕ ОТВАРАЈ“ за Проект „ACTION 
SEE“. Конкурс за евалација на проектот. 
 
Понудувачите треба да достават: 
 
1.            Техничка понуда (CV за секој експерт задолжително да содржи детално и јасно објаснување 
на  бараните квалификации наведени во Описот на задачи. Метаморфозис има право да побара 
докази за секоја квалификација наведена во CV на предложените  експерти). 
2.            Финансиска понуда (опис по активности и цена на чинење по ден за секој 
експерт/координатор и вкупна цена на чинење). 
3.            Вкупна сума на понудата изразена без ДДВ. 
 
Проектот е ослободен од плаќање ДДВ, за што ќе биде доставена соодветна документација, па 
замолуваме изразените цени да го рефлектираат тоа. 
 
Изборот на најсоодветна понуда е предмет на одобрување од страна на Комисија за евалуација на 
Фондацијата. 
  
Фондацијата Метаморфозис го задржува правото да не избере понудувач доколку Комисијата 
одлучи дека ниедна од понудите не ги исполнува критериумите наведени во описот на задачи 
погоре (2). 
 
Огласот трае до  22.12.2017 година до 16:00 часот. 
 
 
 
 


