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CSO and Media Against Corruption - Coalition for Zero Tolerance 
EuropeAid/155322/DD/ACT/MK 

 

ТРЕТ ПOВИК 
За доделување мали грантови на граѓански организации, 

во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупцијата - 
Коалиција за нулта толеранција“, финансиран од Европската Унија 

 

 Транспарентност Македонија (ТМ), во соработка со НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот 
„Граѓански организации и медиуми против корупцијата - Коалиција за нулта толеранција“, 
финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и 
слободата на медиумите 2016 - 2017, објавува повик за доделување грантови за граѓански 
организации (ГО), за акции поврзани со борбата против корупцијата. 

 Предвидено е да се доделат четири (4) мали грантови, со вкупен износ на трошоците до 
6.000 евра по грант. Вкупниот износ на повикот изнесува 24.000 евра. 

 За овој повик организациите кои ќе поднесат предлог-проект треба да обезбедат 
кофинансирање од најмалку 10 отсто. Доделениот грант ќе покрие најмногу 90 отсто од 
вкупните трошоци. 

 

ЦЕЛ НА ПОВИКОТ 

 Целта на овој повик е да се обезбеди поддршка на граѓански организации (ГО), кои во 
соработка со медиумите/новинарите, ќе реализираат активности поврзани со застапувањето за 
транспарентни и антикорупциски практики на локалните и националните власти; со 
набљудувањето на услугите и буџетските трошоци на локалните и националните власти, како и 
со директен активизам против корупцијата. 

 

СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ 

 Од заинтересираните ГО се очекува да поднесат проектни апликации во кои ќе го образложат 
начинот на дејствување, како и промоцијата на постигнатите резултати. Предложените акции 
треба да се спроведуваат во соработка со најмалку еден медиум (локален / регионален / 
национален). 

Предлог проектите треба да содржат: 

• Активности поврзани со застапување за транспарентни и антикорупциски практики на 
локално и национално ниво; 

• Активности за набљудување на услугите и трошоците на буџетот, на националните и на 
локалните власти; 

• Граѓански активизам против корупцијата; 

• Информативни и едукативни активности на граѓаните за транспарентни и антикорупциски 
практики на локално и национално ниво, итн. 

• Продукција на медиумски/мултимедијални содржини (стории, прилози, аудио и видео 
содржини и др.) 

 Спроведувањето на акциите треба да се одвива во временска рамка од најмногу 6 месеци, 
во периодот јуни - декември 2020 година. Овој период ги вклучува и активностите за подготовка 
на детален план за реализација, како и подготовка на завршниот наративен и финансиски 
извештај. 
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Обврски на граѓанските организации 

 Финансиската поддршка се доделува за да се зајакнат капацитети на граѓанските 
организации кои работат во области поврзани со застапување за транспарентни и 
антикорупциски практики на локалните и националните власти, активности за набљудување на 
услугите и буџетските трошоци на властите и активности за граѓански активизам против 
корупцијата. Грантистите, исто така, ќе добијат менторство во текот на спроведувањето на 
активностите. 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОВИКОТ 

 Организациите кои сакаат да учествуваат на повикот мора да ги исполнуваат следниве 
критериуми: 

- Да се домашни организации, регистрирани и да дејствуваат според Законот за 
здруженија на граѓани и фондации; 

- Да се регистрирани и активни најмалку една година пред датумот на објавување на 
повикот; 

- Да имаат искуство и капацитет во мониторинг и застапувањето на национално / локално 
/ регионално ниво; 

- Досие на спроведени активности соодветни на овој повик; 

- Уредно пополнет образец за пријавување (Прилог1); 

- Уредно пополнет образец за предлог - буџет (Прилог 2); 

- Кратка биографија на лицата вклучени во проектот. 

 

 На повикот не може да учествуваат организации кои се корисници на грант од Делегацијата 
на ЕУ како координатор, ниту како партнер во рамките на Програмата на ИПА за поддршка на 
граѓанското општество и медиумите 2016 - 2017 година (IPA Civil Society Facility and Media 
Programme 2016-2017). 

 

Пријавата потребно е да ги содржи следниве документи: 

 

1. Образец за пријавување (Прилог 1) 

2. Образец за предлог – буџет (Прилог 2) - Буџетот треба да биде испланиран во рамки на 
трошоците дозволени во буџетскиот образец. При подготовката на буџетот имајте предвид 
дека средствата за овој грант се средства од Европската унија и тие подлежат на постапка 
за ослободување од ДДВ. 

3. Копија од решението за регистрација на организацијата издадена од Централен регистер 
на РСМ. 

4. Кратки биографии на клучниот персонал вклучен во реализацијата на проектот. 

5. Меморандум за соработка со медиум или изјава за соработка на медиумот. 

 

 ОБРАСЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ПОПОЛНЕТИ И ДОСТАВЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ 
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Критериуми за ценување и избор 

 

 Предложените активности треба да бидат во согласност со овој повик. Предлозите ќе се 
оценуваат од Комисија на оценувачи, која ќе биде формирана за целите на оваа активност. 
Селекцијата на ГО ќе се врши врз основа на однапред дефинирани критериуми за избор кои се 
дел од овој повик. 

 

 Изборот на организациите на кои ќе им биде доделен грант ќе се одвива во две фази и тоа: 

1. Оценување на пријавите според основните квалификациски барања 

 

 Образецот е соодветно пополнет и со придружната документација е доставен во рок и на 
начин предвиден со Повикот. 

 Временската рамка и висината на буџетот соодветствуваат со барањата од Повикот. 

 Организацијата ги исполнува условите за аплицирање на повикот. 

 Предност ќе им се даде на предлог - проектите кои имаат оригиналност и креативност. 
 

2. Оценување на предлог-проектите 

 

 Предлог - проектите ќе се оценуваат во согласност со следнава табела за бодување: 

 

 Критериуми за селекција: 

 

 Бодувањето на предлог-проектот ќе се врши според следната скала: 

 

 1. Организациски капацитет и резултати од минато работење (максимум 20 поени): 

 Искуство на кадарот за реализација на проектните активности (10 поени) 

 Административни, финансиски и управувачки капацитети (10 поени); 
 

 2. Технички пристап (максимум 60 поени) 

 Квалитет на предложените активности (30 поени); 

 Предлог - концепт за промоција на проектни активности (30 поени): 
 

 3. Предлог - буџет (максимум 20 поени): 

 Трошковна ефикасност (10 поени); 

 Адекватна можност за финансиско управување (10 поени); 
 

 Рокови: 

 Доставување на апликации: до 3 мај 2020 година; 

 Поставување прашања на електронска пошта со наведен референтен број POVIK_03/CSO: 
до 24 април 2020 година; 

 Објавување на поддржаните иницијативи: до 20 мај 2020; 

 Спроведување на активностите, најмногу 6 месеци во периодот 1 јуни 2020 - 31 декември 
2020 година. 
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НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 

 

 Пријавата треба да биде поднесена од една организација – Носител на проектот со која ќе 
биде потпишан договор за грант, доколку предложената акција е избрана за финансирање. 

 Граѓанските организации аплицираат со пополнување на соодветната пријава и буџетски 
образец, вклучувајќи ги и соодветните прилози: (1) Копија од решение за регистрација или 
тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија, (2) Кратки 
биографии на клучниот персонал вклучен во реализацијата на проектот и (3) Меморандум за 
соработка со медиум или изјава за соработка на медиумот. 

 Апликациите кои нема да ги исполнат следните услови, нема да можат да бидат земени 
предвид: 

 Пријавата за предлог - проект и буџетскиот образец не се целосно пополнети или не ги 
вклучуваат потребните прилози; 

 Поднесувањето е извршено после истекот на крајниот рок наведен во Повикот; 

 Побараната финансиска поддршка е поголема од 90% од вкупната вредност на проектот 
(доколку проектот е со вредност од 6000 евра, побараната финансиска поддршка може да 
е најмногу 5.400 евра) . 

 

 Целосните апликации со придружните документи треба да се испратат единствено во 
електронска форма на info@transparency-mk.org.mk (со назнака во Subject: POVIK_03/CSO) и 
вo CC на elena@nvoinfocentar.org.mk, до 3 мај 2020 година, до 24 часот.  

 

 Дополнителни појаснувања 

 Грантот ќе се додели во денарска противвредност на банкарска сметка на организацијата 
носител. Предложениот буџет не смее да го надмине максималниот износ. 

 Организацијата - носител ќе биде единствено одговорна за реализацијата на активностите и 
плаќањата во согласност со буџетот на проектот. За организациите кои ќе бидат избрани ќе биде 
организирана средба за појаснување на правата и обврските што произлегуваат од 
доделувањето на финансиската поддршка и за допрецизирање на буџетот. 

 Сите организации кои се пријавиле ќе бидат известени за резултатите од Повикот. 

 Доколку имате дополнителни прашања или потреба од појаснувања, ве молиме, да се 
обратите до 24 април 2020, на следната електронска адреса: info@transparency- mk.org.mk 

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 3 мај 2020 година, до 24 часот. 


