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Милиеуконтакт Македонија и здружение на инженери за
животна средина- Развојна Програма
во рамки на проектот:
Градење на капацитетите на граѓанските организации за
животна средина за зголемување на демократските процеси во
Македонија
Референтен број на проектот: EuropeAid/155322/DD/ACT/MK
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1. Основни информации

Проектот “Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за
зголемување на демократските процеси во Македонија” e финансиран од Европската Унија и
има за цел да се создадат услови за граѓански организации кои работат во областа на
животната средина, активно да учествуваат во креирање на јавното мислење и политиките,
но и во процесите на донесување одлуки за теми од животната средина. Проектот се
спроведува во период од 3 години од страна на Здружението за одржлив развој
Милиеуконтакт Македонија во партнерство со ЗИЖС Развојна Програма.

2. Цел на повикот

Целта на повикот е финансирање на предлог проекти преку кои ќе се обезбеди поддршка на
граѓанските организации за трансфер, примена и умножување на ефектите од стекнатото
знаење од програмата за градење на капацитети, односно подобро владеење во областа на
животната средина преку создавање услови за активно учество на граѓанските организации
во креирање на јавното мислење, процесите на креирање политики и донесување одлуки за
теми поврзани со животната средина.

3. Концепти квалификувани за финансирање
Концептите треба да се стремат кон обезбедување на активно учество на граѓанските
организации во креирање на јавното мислење, креирање политики и одлуки за теми од
животната средина, и/или вмрежување со други ГО на национално или на меѓународно ниво
(ГО од ЕУ земји).
Предложените активности и проектни концепти треба да придонесат кон остварување на
специфичните цели на проектот:
-

-

Создавање на заедничка мрежа на ГО со тимови кои опфаќаат специфични теми од
областа на зачувување на животната средина и учество на јавноста во процесите на
донесување на одлуки
Градење на капацитетите на членовите на мрежата
Основање на Архус Центар
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3.1. Активности кои може да бидат финансирани
- Пренос на стекнато знаење од програмата за градење на капацитетите на други ГО или локални
заедници кои не се членки на мрежата;
- Директно учество во креирање на јавни мислења, политики и процеси на одлучување за теми
од животната средина;
- Застапување за донесување, усвојување, и/или промена на политики во врска со
теми/проблеми од областа на животната средина на локално ниво;
- Информирање и едукација на локалното население и засегнатите страни за Архуската
конвенција и правата и обврските што произлегуваат од истата;
- Подготовка и изработка на алатки за имплементација на Архуската конвенција за Граѓански
организации, локална или централна власт, администрација и останатите засегнати страни.

3.2. Финансиска поддршка
Бараната финансиска помош треба да биде со минимален износ од 4 000 евра и максимален
износ до 10 000 евра по индивидуален проект. Доколку се работи за партнерски проект од
две или повеќе организации, максималниот износ на проектот може да достигне до 18 000
евра. Финансиската помош ќе се исплаќа во денарска противвредност по средниот курс на
денарот на денот на уплатата. Вкупната финансиска помош во рамките на овој повик е 70
000 евра.
Вид на прифатливи трошоци:
-

Финансиски надоместок за лицата кои го спроведуваат грантот,
Директни трошоци поврзани со реализацијата на грантот.

Во рамките на овој повик за предлог проекти ве поттикнуваме и прифаќаме кофинансирање од
други донатори.
Кофинансирањето може да биде и сопствено учество, со материјални и/или нематеријални
средства.
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3.3. Критериуми за избор
•

•

•
•
•
•
•

Граѓанската организација – апликант за финансиска помош, да е членка на мрежата
на иницијативи на граѓанските организации за животна средина. Сите апликации
поднесени од други ГО (кои не се членки на мрежата) или други субјекти, ќе бидат
отфрлени;
Граѓанската организација – апликант за финансиска помош, да го поднесе предлог
проектот во бараниот формат (наративен и финансиски дел), следејќи ги зададените
упатства, начини и рокот за аплицирање;
Предложените активности во предлог проектот се очекува јасно да ја отсликуваат
целта и очекуваниот резултат на повикот;
Предложениот буџет да биде реален, релевантен и да се базира на активностите;
Предложениот буџет да биде во рамки на утврдениот минимален и максимален износ
за финансиска поддршка;
Финансискиот надоместок за лицата кои го спроведуваат проектот да не надминува
повеќе од 15% од вкупниот буџет на бараниот износ за поддршка;
Предлог проектот има освоено најмалку 60 бодови согласно шемата за бодување.

3.4. Шема за бодување на апликациите

Критериум за бодување

Максимален број
бодови

Минимален број бодови

Релевантност на
проблемот

30

20

Предложени активности

20

10

Очекувани резултати

10

5

Теренски опфат

20

15

Буџет

20

10

Вкупно

100

60

Минимален број на вкупно освоени бодови: 60
Забелешка:
Во предлог проектите може да бидат вкучени и повеќе граѓански организации кои се членки на
мрежата (пр. еден носител на проект и еден или неколку партнери).
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Носителот на проектот и партнерот, и/или партнерите треба да потпишат и достават изјава за
партнерство, која е дадена во прилог на потребните документи за овој повик.
Носителот на проектот е одговорен за навремена и успешна имплементација на проектните
активности. Бараните финансиски средства се доделуваат на носителот на проектот. Носителот
на проектот е одговорен за навремено доставување на наративен и финансиски извештај.
Доколку предложените активности не одговараат јасно на целта и очекуваниот резултат од
повикот, доколку буџетот не е реален, релевантен, заснован на активност и во рамките на
наведениот минимален и максимален износ за финансиска поддршка, апликацијата ќе биде
одбиена.

3.5. Времетраење на проектите:
Времетраење на имплементацијата на проектните активности е од 4 (четири) до шест (6) месеци.
Апликантите се поттикнуваат да продолжат со активностите и по завршувањето на проектот и да
демонстрираат одржливост на активноста.

4. Начин на аплицирање
4.1. Потребни документи
Граѓанските организации – апликанти за грант потребно е да ги пополнат и испратат следните
документи:

-

Формуларите дадени во прилог на овој повик, целосно и соодветно пополнети:
Анекс 1 – Пријава за предлог проект
Анекс 2 - Буџет за предлог проектот
Анекс 3 - Изјава за партнерство доколку се работи за заедничка апликација на повеќе
организации


-

Други документи:
Копија од решение за регистрација или тековна состојба од Централниот регистар на
Република Северна Македонија, не постари од 6 месеци од денот на аплицирање
Биографии на клучниот персонал кој ќе биде вклучен во имплементацијата на проектот и
за кои е предвиден финансиски надоместок.

-
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4.2. Поднесување на предлог проектите
Комплетната документација наведена во делот „Потребни документи“ се испраќа исклучиво
електронски на следната е-мејл адреса: info@mkm.mk или aarhus@mkm.mk (со назнака: повик за
доделување на грантови Ref IPA/2017/393-188/SG – Акроним на проектот), не подоцна од
30 Април 2020 до 16.00 часот.
Апликациите кои нема да ги исполнат следните услови, нема да бидат земени предвид и веднаш
ќе бидат отфрлени од процесот на понатамошно разгледување од Комисијата за избор:
•
•
•
•
•

Документацијата не е комплетна и/или не соодветствува на бараната од точка „Потребни
документи“ на овој повик;
Пријавата за предлог проектот и/или образецот за буџет за предлог проектот не се точно
и целосно пополнети и/или не ги вклучуваат бараните податоци;
Поднесувањето на предлог проектот е извршено по истекот на крајниот рок наведен во
точка „Поднесување на предлог проектите“ во овој повик;
Побараната финансиска поддршка е помала или поголема од износите наведени во точка
„Финансиска поддршка“;
Предлог проектите испратени по пошта или доставени на рака, нема да бидат земени во
предвид во процесот на понатамошно разгледување од страна на Комисијата за избор.

4.3. Рокови за аплицирање
•
•

Отворање на повикот: 01 април 2020 г.
Краен рок за аплицирање: 30 април 2020 г. До 16:00 часот.

4.4. Индикативен календар за динамиката на повикот:
•

•
•
•

Поставување прашања по електронска пошта: до 13 април 2020 г. на следната
електронска адреса: info@mkm.mk или aarhus@mkm.mk (со назнака во subject: Повик
за доделување на грантови Ref IPA/2017/393-188/SG – Прашање)
Одговори на прашањата до 16 април 2020 г.
Објавување на резултатите од повикот: до 10 мај 2020 г.
Склучување договори: до 20 мај 2020 г.

