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1. ВОВЕД 

Проектот "Маргина Обсkура" e имплементиран од Полио Плус во 

партнерство со Агенција за соработка едукација и развој од БИХ (во 

натамошниот текст АЦЕД). Проектот е финансиран од Делегацијата на 

Европската унија во Република Македонија во рамките на ИПА Програмата 

за граѓанско општество и медиуми 2015 за Поддршка на организациите на 

граѓанското општество во рамките на Акцискиот план за граѓанско 

општество 2015 година.   

 

2. ЦЕЛИ НА ПОВИКОТ 

 

Целта на овој повик е спроведување на проекти од страна на граѓански 

организации на лица со хендикеп за подигнување на гласот на лицата со 

хендикеп на локално и/или регионално ниво и ефективно спроведување на 

Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.   

 

3. СЕКТОРИ И ТЕМИ НА ПОВИКОТ 

Главен резултат на овој Повик е спроведување на активности од страна 

на граѓански организации на лица со хендикеп, како и покренување на 

иницијативи за застапување и покренување на акции за подигнување на 

гласот на лицата со хендикеп на локално и/или регионално ниво и ефикасно 

спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.  

Предложените иницијативи мора да се фокусираат на: 

1) Подобрување на политиките и нивните практики на локално ниво и/или 

на регионално ниво во следниве области: иновативни решенија за 

пристапност на локално ниво, здравство и/или социјална работа на локално 

ниво, образование, спорт и рекреација на локално ниво, итн;  

2) Вмрежување и градење на партнерства помеѓу организации на лица со 

хендикеп заради креирање на единствен глас на локално/регионално ниво;  

3) Воведување на иновативни модели за управување и обезбедување на 

услуги на граѓанските организации на локално и/или регионално ниво; 

4) Подобрување на политичката рамка и практика за поголемо учество на 

граѓаните со хендикеп во процесот на донесување одлуки. 
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• Забелешка: Предложените акции мора да бидат во согласност со 

Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Нема да се поддржат 

активности кои се во спротивност на начелата и одредбите од 

Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.  

 

Како теми за проектите можат да се земат следниве активности  (листата e 

флексибилна): 

• Подигнување на јавната свест за прашањето на хендикеп; 

• Подобрување на рамката за квалитет на постојните услуги; 

• Застапување за креирање на подобрување на локалните стратегии и 

акциски планови; 

• Зголемување на капацитетите на граѓаните за активно учество во 

иницијативи за застапување, особено во мониторинг и проценка на 

квалитетот на услугите кои се финансираат од буџетите на локалните 

власти; 

• Анализи на нивото на имплементација и квалитетот на постојните 

услуги, стратегии и акциски планови на локално ниво; 

• Кампањи за застапување (да се обрне внимание дека застапувачките 

кампањи не се исти со кампањите за подигнување на јавната свест); 

• Вмрежување и формирање на регионални базени на организации на 

лица со хендикеп; 

• Печатење на флаери, брошури и прирачници за споделување на 

искуства со најдобри практики. 

 

Наведените активности се пример за неприфатливи активности: 

• Активности кои се однесуваат на индивидуални спонзорства за 

учество во работилници, семинари, конференции, конгреси;  

• Активности кои се однесуваат на стипендии за студирање или обуки; 

• Активности за поддршка на политички партии; 

• Основно финансирање за функционирањето на апликантот и/или 

неговите партнери. 
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4. KРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ 

Повикот за мали грантови е отворен само за граѓански организации на 

лица со хендикеп во Македонија.  

Една организација може да биде дел од само една пријава/предлог-

проект. Секоја од организациите може да се појави како апликант или ко–

апликант во максимум два проекта и тоа како: 

- апликант во предлог проект или 

- ко-апликант во предлог проект. 

 

4.1. Граѓанските организации на лица со хендикеп кои ги исполнуваат 

следниве критериуми имаат право да аплицираат: 

 

• Граѓанската организација да е регистрирана согласно Законот за 

здруженија на граѓани и фондации; 

• Да е организација на лица со хендикеп (ОЛХ) ; 

(Организација/здружение на лица со хендикеп е 

здружение/организација во кое мнозинството на членови се лица со 

хендикеп или преставници на лица со хендикеп кои не можат да се 

застапуваат самите себе и каде во управните структури и раководство 

се исклучително лица со хендикеп. Двата услова мора да постојат 

кумулативно); 

• ОЛХ да е регистрирана најмалку 1 година пред објавувањето на овој 

повик; 

• ОЛХ која е лоцирана во Македонија и спроведува активности на 

територијата на Македонија, на локално ниво или низ целата земја; 

• ОЛХ која директно ќе биде одговорна за подготовка и управување со 

проектот, заедно со ко-апликантот, а не да дејствува како посредник. 

 

4.2. Партнерства 

Во рамките на овој повик се охрабрува склучувањето на партнерства. Ко-

апликантите треба да учествуваат во подготовката и управувањето со 

проектот. Партнери во проектот можат да бидат и други здрженија на 

граѓани кои ги исполнуваат критериумите од точка 4.1  алинеја  3  и 4.  
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4.3. Соработници 

Во проектите можат да бидат вклучени и други организации 

(јавни/владини институции, здруженија). Таквите соработници би имале 

реална улога во проектот, но не можат да бидат корисници на средства од 

грантот. Соработниците мора да се споменат во Анекс 1 – Формулар за 

пријавување. 

 

4.4. Локација 

Локацијата за имплементација на проектот и проектите во рамки на овој 

повик е Република Македонија. Проектите мора да бидат насочени кон 

активности во идентификуваната област на локално или регионално ниво. 

 

4.5. Времетраење на проектот 

Имплементацијата на сите проекти доделени во рамки на овој повик за 

предлог-проекти треба да трае помеѓу 4 и 6 месеци и истите треба да се 

завршат заклучно до 30 октомври 2018 година. 

5. ФИНАНСИСКИ АСПЕКТИ НА ПОВИКОТ 

Вкупната сума која е достапна со овој Повик за доставување на предлог 

проекти е €40,000. Договорната страна го задржува правото да не ја додели 

целосната сума која е достапна со овој Повик за доставување на предлог 

проекти.  

Апликантот нема право да ја делегира или пренесе 

имплементацијата/финасиите на трета страна со цел да ги оствари целите 

од соодветниот предлог проект или да предложи да финансира друга 

страна преку имплементацијата на проектот. Грантот кој ќе се додели со 

овој повик е:   

Минимум  100,000 МКД до 

Максимум  300.000,00 МКД  

Финансиската поддршка ќе биде исплатена во една транша. Со 

грантовите ќе се покријат 100% од прифатливите трошоци и не се очекува 

финансиски придонес од апликантот.  
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5.1. Прифатливи и неприфатливи трошоци 

 

5.1.1. Прифатливи директни трошоци 

а) Трошоци за персоналот назначен за спроведување на Проектот, 

вклучувајќи ги реалните бруто плати, трошоците за социјално осигурување 

и други трошоци поврзани со надоместоците, кои не надминуваат 30% од 

вкупниот буџет; 

б) Патни трошоци за вработените и другите лица кои се вклучени во 

Проектот, под услов тие да не ги надминуваат вообичаените трошоци кои ги 

имал/е Корисникот/ците или партнерите; 

в) Трошоци за комуникација (телефон/факс, интернет, одржување на веб-

страница и хостинг, промоција на социјални медиуми, преведувачки услуги и 

сл.); 

г) Трошоци кои директно произлегуваат од Договорните услови 

(дисеминација на информации, евалуација, состаноци, мониторинг итн.) 

 

5.1.2. Неприфатливи трошоци 

Следниве трошоци не се прифатливи: 

• Долгови и трошоци за сервисирање на долгови (камата); 

• Заеми на трети страни; 

• Провизии/трошоци за загуби или потенцијални идни должности; 

• Трошоци пријавени од страна на Корисникот/ците и финансирани од 

друга акција или работна програма преку која добиле грант од 

Унијата;  

• Купување на земјиште или згради; 

• Загуби со менување на валута; 

• Кредити на трети лица; 

• Трошоци за плата на персоналот вработен во државната 

администрација, освен ако тие не се однесуваат на трошоците за 

активностите кои релевантните јавни органи немало да ги спроведат 

доколку акцијата не се спроведува; 

• Проекти за целосна или делумна поддршка на индивидуалци за 
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спонзорство при учество на работилници, семинари, конференции и 

конгреси; 

• Проекти за целосна или делумна поддршка на индивидуални 

стипендии за студии или курсеви за обука; 

• Проекти или активности поврзани со политички партии или од 

политичка/партиска природа; 

• Проекти или активности кои спаѓаат во општите активности на 

надлежните државни институции или служби на државната 

администрација, вклучувајќи ја и локалната самоуправа; 

• Проекти кои се насочени кон добротворни донации или генерираат 

профит.  

6. ПРАВИЛА ЗА ОВОЈ ПОВИК 

6.1. Како да се аплицира и да се следи постапката? 

Предлог-проектите треба да бидат напишани на македонски јазик 

вклучувајќи и извршно резиме на англиски јазик. Апликантот мора да го 

достави целосниот пакет на апликација составен од: 

1. Анекс 1 Образец за пријавување; 

2. Анекс 2 Временска и логичка рамка; 

3. Анекс 3 Предлог-буџет. 

Сите документи треба да се достават во електронски формат. Заедно со 

документите од пакетот за пријавување, апликантите ТРЕБА да ја достават 

и следната дополнителна документација: 

• Скенирана копија од Решение за регистрација на организацијата; 

• Тековна состојба од Централен Регистар на Република Македонија (не 

постара од 1 година); 

• Статутот на организацијата; 

• Годишен извештај и Завршната сметка за 2017 година; 

• Краткa биографија на раководителот на проектот 

Доколку има повеќе од една ОЛХ која аплицира, треба да се достави и 

"Партнерски договор" кој е дел од образецот за пријавување, потпишан од 

страна на законски овластениот претставник на секој апликант. 
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Пријавите треба да бидат испратени по е-пошта на 

polioplus@polioplus.org.mk не подоцна од 16.04.2018 година, во 16:00 

часот, со назнака (предмет) "Повик за Мали Грантови" . 

 

Секоја пријава примена преку е-пошта ќе добие повратен одговор со што 

ќе го потврди приемот на пријавата.  

Нецелосните пријави, пријави поднесени на друг начин и/или на обрасци 

различни од дадените во рамки на овој Повик нема да бидат земени во 

предвид. Сите пријави испратени по крајниот рок автоматски ќе бидат 

одбиени.  

 

6.2. Инфо сесии  

Четири регионални воведни информативни сесии ќе се одржат низ 

Република Македонија по објавувањето на Повикот за предлози.  

 

6.3. Видливост  

Апликантите мора да ги преземат сите неопходни чекори за да се објави 

фактот дека Европската унија ја финансирала акцијата. Полио Плус ќе 

обезбеди детални упатства за прашањата за видливост. 

6.4. Дополнителни информации за пријавата 

Во случај на потреба од дополнителни информации, прашања може да се 

праќаат по е-пошта на polioplus@polioplus.org.mk најдоцна до 5/04/2018 

година, со назнака на е-пошта "Прашања за Повикот за Мали Грантови". 

Договорниот орган нема обврска да дава појаснувања за прашањата 

добиени по овој датум. Одговорите ќе бидат дадени најдоцна до 10/04/2018 

година. 

Прашањата што можат да бидат релевантни за другите апликанти, 

заедно со одговорите ќе бидат објавени на веб-страницата на Полио Плус 

http://polioplus.org.mk/margina/grant.html . За да се обезбеди еднаков третман 

на апликантите, договорниот орган не може да даде претходно мислење за 

подобноста на апликантите и проектите или конкретните активности. 

 

 

mailto:polioplus@polioplus.org.mk
http://polioplus.org.mk/margina/grant.html
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7. ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР НА АПЛИКАЦИИТЕ 

Пријавите ќе бидат разгледани и оценувани од страна на Комитет за 

евалуација составен од претставници на договорниот орган.  

Изборот на предлог-проектите ќе се одвива во две фази. 

Во првата фаза ќе се спроведе Административна проверка на 

доставените документи (Анекси и дополнителната документација). Предлог-

проектите кои се состојат од потребната документација во согласност со 

упатствата ќе се оценуваат во втората фаза – согласно критериумите. 

Ако со еваулацијата се открие дека предложениот проект не ги исполнува 

критериумите за подобност како што е наведено во ова Упатство, пријавата 

ќе биде одбиена по оваа основа. 

Ако крајниот рок не е исполнет, пријавата автоматски ќе биде одбиена. 

Ако некоја од бараните информации од листата за проверка на пријавите 

недостига или е неточна, пријавата ќе биде одбиена и нема да биде 

оценувана. 

 

8. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА 

Апликациите ќе добијат вкупно 100 бода во согласност со табелата за 

евалуација која е дадена подолу. Апликациите со резултат помал од 40 ќе 

се одбијат. Апликациите што ќе го постигнат прагот од 40 бода ќе се 

рангираат според нивниот вкупен резултат од 100 бода. 

Критериумите за евалуација се поделени во наслови и поднаслови. Секој 

поднаслов ќе добие оценка помеѓу 1 и 5 на следниов начин: 1 = многу лоша; 

2 = лоша; 3 = адекватна; 4 = добра; 5 = многу добра. 
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Дел  

Максимална 

оценка 

1. ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА АПЛИКАНТОТ И РЕЛЕВАНТНОТО ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО 30 

1.1 Административни, финансиски и управувачки капацитети  

• Дали апликантите имаат доволно капацитет за управување (вклучувајќи персонал, 
опрема и способност да раководат со буџетот)? 

5 

• Оперативен капацитет и активна вклученост на лицата со хендикеп. 5 

1.2 Релевантно искуство и резултати постигнати во слични области  

• Дали апликантите имаат доволно техничка експертиза и знаење за прашањата 
кои треба да се решат? 

5 x 2 ** 

• Дали апликантите имаат претходно искуство во слични области (соработка со 
заинтересираните страни и застапување пред локалната власт, имплементација и 
мониторинг на КПЛХ ОН и др.) и дали нивните резултати биле ефективни? 

5 x 2 ** 

2. РЕЛЕВАНТНОСТ И ИЗВОДЛИВОСТ НА ПРОЕКТОТ 60 

2.1. Релевантност на предлог-проектот  

• Колку предложената акција е релевантна за целите и приоритетите на повикот за 
предлог? 

5 x 2 ** 

• Колку јасно се дефинирани и стратешки избрани оние кои се вклучени (крајни 
корисници, целни групи, други заинтересирани страни)?  

5 x 2 ** 

• Дали предложената акција го олеснува градењето партнерства и колективните 
активности на заедничката агенда на проекти? 

5 x 2 ** 

• Дали акцијата може да има видливо влијание врз целните групи? 5 

2.2 Квалитет и изводливост на предложените активности  

• Дали предложените активности се соодветни, практични и се во согласност со 
целите на повикот? 

5 x 2 ** 

• Дали временската рамка за спроведување на активностите (Анекс 2) е јасен и 
изводлив? 

5 

• Дали избраната методологија е соодветна за остварување на очекуваните 
резултати? 

5 x 2 ** 

3. БУЏЕТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРОШЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ПРОЕКТОТ 10 

• Дали активностите се соодветно рефлектирани во буџетот? 5 

• Дали односот помеѓу проценетите трошоци и очекуваните резултати е 
задоволителен? 

5 

Максимален вкупен резултат 100 

 

 


