Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна помош и
поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални
граѓански организации“ финансиски поддржан од Европската Унија на 15 октомври 2018
година објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за доделување грантови на граѓански организации
Рок за поднесување на пријава: 15 ноември 2018, 16:30 ч

1. Воведни забелешки
(1)
Проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за
застапување и одржливост на локални граѓански организации“ е акција финансиски
поддржана од Европската Унија со договор бр. IPA/2017/393-124 во рамки на програмата
IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016 – 2017. Проектот се спроведува во
периодот од 1 јануари 2018 до 31 јуни 2020 година од страна на Македонското здружение
на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната
заедница - Штип и Коалицијата Сите за правично судење.
(2)
Основна цел на Проектот е да го зголеми влијанието на граѓанските организации
во процесите за креирање и донесување на закони, политики и одлуки на локално и
национално ниво преку зајакнување на нивната отчетност, ефикасност и одржливост.
Посебни цели на Проектот се: 1. Подобрување на актите кои ја уредуваат внатрешната
организација на граѓанските орагнизации и нивна поддршка во обезбедување на целосна
усогласеност со обврските кои произлегуваат од законите во РМ; 2. Зајакнување на
капацитетите на локалните граѓански организации за застапување засновано на докази
на локално и национално ниво; и 3. Зајакнување на капацитетите на локалните граѓански
организации за развивање на проекти и управување со проектен циклус.
(3)
Проектот обезбедува непосредна правна, менторска и финансиска поддршка на
граѓански организации. Предвидените активности вклучуваат:
I.
II.
III.

Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации
Развивање на алатка за управување со правници ризици во граѓанските
организации
Непосредна менторска поддршка во следниве области:
a. Подготовка и подобрување на внатрешните акти на граѓанските
организации (статути, политики и правилници) како и правна поддршка за
исполнување на законските обврски кои ги имаат граѓанските организации
b. Подготовка на планови за застапување и помош при поединечни
активности за застапување на граѓанските организации пред локалните и
националните власти
c. Изработка на проектни апликации, управување со проектен циклус и
организациски развој
Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации
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IV.

V.

Обуки за персоналот и членовите на граѓанските организации за:
a. Административно и финансиско работење на граѓанските организации
b. Застапување базирано на докази и подготовка на план за застапување
c. Правни механизми за влијание на политики
d. Изработка на проектни апликации и прибирање на средства
e. Организациски менаџмент, стратешко планирање и мониторинг и
евалуација на проекти
Директна финансиска поддршка за локални граѓански организации за реализација
на активности за застапување за подобрување на политики и прописи

2. Цели и приоритетни области на повикот за доделување грантови
(1)
Грантовите ќе бидат наменети за проекти кои придонесуваат непосредно кон
остварување на целите и резултатите на овој повик.
(2)
Основна цел на повикот е: „зголемување на учеството на граѓанските организации
во процесите на донесување закони, креирање на политики и носењето одлуки на локално
и национално ниво“.
(3)
Посебна цел на повикот е да придонесе кон „зголемено артикулирање на
проблемите и потребите на граѓаните и локалните заедници од страна на граѓанските
организаци во процесите за носење закони, политики и одлуки“.
(4)

Од предложените предлог проекти се очекува да ги постигнат следниве резултати:

-

-

Идентификуван и адресиран проблем со кој се соочува одредена заедница или
група на граѓани,
Разбработени предлози за политики засновани на докази,
Воспоставена соработка меѓу граѓанските организации, локалните власти и други
релевантни чинетели со цел развој на локалната заедница,
Активности кои ќе резултираат со конкретни и видливи резултати и придобивки
за заедницата,
Промовираат промена во јавниот став и практики преку поттикнување на дијалог,
соработка и доверба меѓу органите на државата, граѓанското општество и
медиумите,
Јавните институции ги вклучуваат и соработуваат со граѓанските организации при
спроведувањето, следењето и евалуацијата на јавните политики, стратегии и
програми;

(5)
Повикот не ги ограничува темите и областите на кои може да се однесуваат
поднесените проекти, но од суштествено значење е тие да произлегуваат од мисијата и
стратешките цели на граѓанската организација.
(6)
При оценувањето ќе се земе во предвид дали и како предложениот проект има
влијание врз родовата еднаквост, меѓуетничките односи, животната средина, како и на
потребите од граѓаните кои живеат во руралните средини.
(7)
Илустративната листа на видови активности со кои може да се аплицира на овој
повик вклучува, но не се ограничува на следниве:
-

Активности за лобирање и застапување за измена и дополнување на одреден закон
или носење на целосно нов закон со кој се уредува прашање од интерес за одредена
ранлива категорија граѓани или за одредени локални заедници;
Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации
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-

Активности насочени за зајакнување на овозможувачки механизми за учество на
граѓаните во процесите на носење одлуки на локално ниво;
Активности кои користат нови технологии за зголемување на учеството на
граѓаните во процесот на носење одлуки;
Активности кои ја вклучуваат и мобилизираат пошироката јавност за одредено
прашање од поширокот општествено значење;
Активности за зајакната соработка меѓу граѓански организации и локални власти,
Активности за лобирање и застапување засновано на докази;
Активности насочени за промена или донесување на нова локална политика,
пропис или акт;
Активности за следење на јавни политики на национално и локално ниво;

3. Услови за учество на повикот
3.1 Услови во однос на субјектите кои можат да учествуваат на повикот
(1)
Повикот е отворен за граѓанските организации кои ги исполнуваат следниве
услови:
-

Да се регистирани најмалку една година пред датумот на објавувањето на повикот
согласно Законот за здруженија и фондации
Вкупните годишни приходи остварени во 2017 да не надминуваат износ од 50.000
евра во денарска противвредност
Да се директно одговорни за подготовката, управувањето и спроведувањето со
акцијата, а не да дејствуваат преку посредник.

(2)
Пријавите може да бидат поднесени самостојно или заеднички со најмногу уште
два партнери. Партнерите треба да ги исполнуваат претходно наведените услови како и
водечките апликанти.
(3)
Една организација може да аплицира само еднаш, или како носител или како
апликант.
3.2 Услови во однос на проектот и планираните активности
(1)
Времето за спроведување на проектот не може да биде пократко од шест месеци и
подолго од една година. Спроведувањето на грантовите треба да започне на 1 јануари
2019 година.
(2)
Предложените проекти мора да придонесуваат кон остварување на целите и
резултатите на повикот.
(3)
Вкупниот фонд за поддршка е 100.000 EUR. Минималниот износ на грант е 7.000
EUR додека максималниот е 10.000 EUR.
(4)
Обезбедување средства од други или сопствени извори (кофинансирање) за
спроведување на предлог акцијата не е задолжително.
(5)

Следниве видови активноси не се подобни за подршка во рамки на овој повик:
-

Индивидуални спонзорства за учество на работилници, семинари, конференции,
конгреси;
Индивидуални стипендии за студии или курсеви за обука;
Активности за поддршка на конкретни партии или избори на кандидати;
Ретроактивно финансирање за проект кој е веќе спроведен или завршен;
Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации
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-

Проекти за ексклузивна корист на поединци или исклучиво ограничени групи на
поединци;
Проекти за подршка на политички партии;
Основно финансирање на главниот апликант или партнерите
Хуманитарни активности;
Реконструкција на инфраструктура;
Дејствија што дискриминираат поединци или групи на лица врз основа на нивниот
пол, сексуална ориентација, верски убедувања или недостаток од нив или нивното
етничко потекло;

(6) Трошоци за ДДВ не се признаваат. Подносителите на пријавите кои ќе бидат избрани
ќе бидат обврзани да спроведуват постапка за ослободување од ДДВ по упаства од МЗМП.

4. Постапка за поднесување на пријава
(1)
(2)

Пријавата за грант се состои од:
Образец за пријавување (Прилог 1) и
Образец за предлог-буџет (Прилог 2)
Во прилог на пријавата задолжително се доставуваат и:

Тековна состојба од Централен регистар за апликантот и партнерите (доколку има
партнери) не постара од шест месеци,
- Кратки биографии за персоналот кој што ќе биде вклучен во проектот и
- Годишен наративен извештај за работа и финансиски извештај (Биланс на
приходи) за 2017 година
(3)
Пријавата треба да биде целосна, пополнета согласно упатствата дадени во
обрасците и да ги вклучува сите потребни дополнителни документи. Нецелосните пријави
нема да бидат земени во предвид при оценувањето и ќе бидат отфрлени.
-

(4)
Целосните пријави мора да бидат поднесени во електронска форма на македонски
јазик. Делот од пријавата кој има потпис и печат се доствува скениран во посебен
документ.
(5)
Пријавите се доставуваат по електронски пат на следната адреса:
contact@myla.org.mk најдоцна до 15.11.2018, 16:30 ч. Ненавремените пријави нема да
бидат земени во предвид при оценувањето и ќе бидат отфрлени.

5. Услови и постапка за оценување и избор на примените пријави
По приемот на пријавата постапката за оценување се состои од две фази, административна
проверка и евалуација на пријавата. Само пријавите кои ќе ја поминат административната
проверка ќе бидат евалуирани од страна на евалуациона комисија.
5.1 Административна проверка
(1)
При административната проверка се врши проверка на исполнувањето на
следниве услови:
-

-

Навременост на пријавата
Комплетност на пријавата
Правилно пополнување на пријавата и
Дали се исполнети условите од дел 3.1 и 3.2 од овој повик.
Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации
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(2)
Доколку пријавата не ги задоволи овие услови ќе биде отфрлена и за тоа ќе биде
известен апликантот.
5.2 Евалуација на примените пријави
(1)
Пријавите кои ќе ја поминат фазата на административна проверка ќе бидат
евалуирани од страна на евалуациона комисија сочинета од пет членови, номинирани од
партнерските организации. При вршењето на оцената комисијата ќе се води од следниве
критериуми за избор:
-

Релевантност на проектот (макс. 30 поени),
Квалитет, ефикасност и остварливост на планираните активности (макс. 30 поени),
Капацитет и искуство на организацијата (макс. 20 поени) и
Рационалност и оправданост на предлог буџетот (макс.20 поени).

(2)
Во текот на процесот на оценување, МЗМП може да побара дополнителни
информации од подносителот на пријавата за предлог-проектот или за носителот на
апликацијата, коишто смета дека се потребни за завршување на оценувањето.
(3)
Врз основа на спроведениот процес на евалуација ќе биде изработена ранг листа на
примените пријави. Во согласност со расположливиот буџет соодветно рангираните
пријави ќе бидат пред-селектирани за склучување на договор за грант. За пријавите кои
нема да бидат пред-селектирани ќе биде испратено известување до апликантите со
информација за постигнатите бодови.
5.3 Постапка за избор и склучување договор
(1)
Апликантите кои ги поднеле пред-селектираните пријави ќе бидат писмено
известени за изборот. МЗМП го задржува правото доколку има потреба да се извршат
одредени корекции во поднесениот образец за пријавување и предлог-буџетот (Процес на
преговарање).
(2)
По завршувањето на процесот на преговарање ќе биде склучен договор за грант со
апликантот и ќе бидат дадени насоки за спроведување на постапка за ослободување од
ДДВ.

6.Обврски на подносителите на пријавите кои ќе бидат избрани за поддршка
Успешните апликанти се обврзуваат да се вклучат и во други активности, дел од проектот
како целина, организирани и спроведени од МЗМП и партнерите, односно:
-

Да земат учество во заеднички настан за промоција на грантистите;
Да земат учество во проценка на капацитетите на организацијата;
Да земат учество во серија на обуки за јакнење на капацитетите и знаењата;
Да подлежат на менторство за време на спроведување на проектните активности;
Да присуствуваат на координативни средби организирани од донаторот.

Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
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Проектот е финансиран од Европската Унија

7. Временска рамка
При спроведувањето на овој повик МЗМП ќе се придржува кон следнава временска рамка
Активност:
Објавување на повик
Инфо денови
Последен датум за прашања и
појаснувања
Краен рок за аплицирање
Административна проверка
Спроведување на постапка за евалуација
Известување на успешни пријави
Склучување на договори

Датум:
12.10.2018
17 – 30.10.2018
5.11.2018
15.11.2018
17.11.2018
05.12.2018
08.12.2018
15.12.2018

8. Инфо-денови и појаснувања
(1)
Евентуални прашања во врска со повикот можат да бидат поставени исклучиво по
писмен пат на e-mail: gkocevski@myla.org.mk најдоцна до 05.11.2018.
(2)
Заради промоција на повикот ќе бидат спроведени три инфо-денови кои ќе бидат
објавени на веб страната на МЗМП

Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации
Проектот е финансиран од Европската Унија

