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1. ВОВЕД 

 

Проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното население"  

(NRP), е имплементиран од Фондацијата за поврзување на природните вредности и 

луѓето ЦНВП, во партнерство со Мрежата за рурален развој на Република 

Македонија (во натамошниот текст MPP) и Акција за рурален развој (во 

натамошниот текст АкРРа). 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.  

Проектот ја нагласува потребата за идентификација и вмрежување на граѓанските 

организации кои работат во руралните средини со цел да се подобри 

пренесувањeто на знаење меѓу граѓанските организации поврзани со руралните 

предизвици и донесувањето на  одлуки. 

 

Општите цели на проектот се: 1) зајакнување на влијанието на граѓанското 

општество преку негово вклучување во развојот на јавните политики, граѓански 

дијалог и процесите на донесување одлуки за подобрување на основните права. 

Специфичните цели се: 1) да се зајакне капацитетот на граѓанските организации 

кои работат во руралните средини за вмрежување и застапување со цел да се 

влијае на процесот на локално одлучување 

Проектот има за цел да ги развие капацитетите за управување на граѓанските 

организации кои работат во руралните средини за да ги водат процесите за 

рурален развој. 

 

Пристапот одоздола-нагоре ќе се искористи при преземањето активности кои ќе го 

дефинираат заедничкиот интерес на граѓанските организации преку регрантирање. 

Можноста за регрантирање ги оспособува организациите на граѓанското 

општество да управуваат со фондови и да дејствуваат како ефективни и одговорни, 

независни чинители. Како резултат на ова пак националните и локалните власти ќе 

бидат под влијание да ги препознаат ГО како еднакви партнери во идната 
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имплементација на политиките, како и активностите кои се однесуваат на 

пошироката популација. 

Во рамки на овој проект преку програмата за мали грантови се нуди поддршка на 

трети страни, односно на граѓанските организации кои се регистрирани во 

Македонија преку ре-грантирање, менторство и флексибилни механизми за 

поддршка, создавајќи рамка која ќе обезбеди успешен пример за проект на 

граѓанското општество водена од долгорочно организациско планирање. 

 

Програмата за регрантирање ќе придонесе и кон зајакнување на капацитетите на 

ГО за: подобрување/воспостваување на организациски и управувачки механизми, 

поголема транспарентност и одговорност на системите за финансиско управување, 

вмрежување и координација на иницијативи за застапување, како и подобрување 

на видливоста и односите помеѓу ГО и нивните крајни корисници.  

 

Оваа програма има за цел да ја зајакне соработката помеѓу вклучените граѓански 

организации со цел да се подобри дијалогот со засегнатите страни (локалната 

власт, како и локалните бизниси) кои се вклучени во процесите  на локален развој 

во руралните средини. 

 

 

2. KРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ 

 

Програмата за мали грантови (ПМГ) е отворена само за граѓански организации 

(ГО) во Македонија активни во рурални средини.  

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

од организациите може да учествува во максимум еден проект: 

- како апликант во предлог проект или 

- ко-апликант во предлог проект. 

 

2.1. Граѓанските организации кои ги исполнуваат следниве критериуми имаат 

право да аплицираат: 
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• Правен непрофитен ентитет регистриран согласно Законот за здруженија на 

граѓани и фондации (како што се: здруженија на граѓани, асоцијации, фондации, 

професионални здруженија); 

• ГО регистрирани во Македонија; 

• ГО регистрирани најмалку 2 години пред објавувањето на овој повик; 

• ГО активни во рурална средина  

•ГО директно вклучени во подготовката и спроведувањето на предложените 

активности; 

 

Забелешка: Поединци, политички партии, меѓународни и странски организации, 

верски заедници, организации основани или управувани од владини/јавни 

институции немаат право да учествуваат на овој повик како апликант или ко-

апликант. 

 

2.2. Партнерства 

Во рамките на овој повик задолжително е склучување на партнерство со најмалку 

еден ко-апликант. Ко-апликантите треба да учествуваат во подготовката и 

спроведување на проектните активности, а трошоците што ги преземаат се подобни 

на ист начин како и оние за главниот апликант. Партнерствата помеѓу ГО не можат 

да се состојат од организации кои се финансиски или правно поврзани. 

 

2.3. Соработници 

Во проектите можат да бидат вклучени и други организации (јавни/владини 

институции, здруженија). Таквите соработници би имале важна улога во 

проектните активности, но не можат да бидат корисници на средства од грантот. 

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

 

2.4. Локација 

Локацијата на имплементација на проектите во рамки на програмата за мали 

грантови (ПМГ) се рурални средини во Република Македонија.  

 

2.5. Времетраење на проектот 

Имплементацијата на сите проекти доделени во рамки на овој повик треба да трае 

најмногу 7 месеци од денот на потпишување на договорот. 

 

3. ЦЕЛ НА ПОВИКОТ 
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• Целта на повикот е да се зајакне меѓусебната соработка помеѓу граѓанските 

организации и да се подобри дијалогот помеѓу граѓанските организации и 

чинителите (локалната самоуправа и локалните бизниси) кои се вклучени во 

руралниот развој. 

 

 

4. ТЕМАТСКИ ОБЛАСТИ НА ПОВИКОТ 

 

Со овој Повик ќе се поддржат иницијативи на граѓански организации кои ќе 

придонесат за: 

 Зајакнување на можностите за размена на знаења и вештини помеѓу 

граѓанските организации и чинителите; 

 Подобрување на капацитетот и структурата на граѓанските организации кои 

делуваат во областа на руралниот развој (финансиско и проектно работење; 

диверзификација на финансирање; лобирање и застапување) 

 

 

Предложените иницијативи може да се фокусираат на следните активности: 

• Подобрен дијалог меѓу граѓанскиот сектор и локалните / националните 

институции;  

• Вмрежување за посилни партнерства во руралните области и споделување на 

најдобрите практики; 

• Застапување и лобирање во врска со руралниот развој; 

• Обуки за градење капацитети на руралните граѓански организации. 

 

 

5. ФИНАНСИСКИ АСПЕКТИ НА ПОВИКОТ 

Вкупниот буџет на повикот е 3.684.000 денари за поддршка на 10 иницијативи на 

ГО. 

 

Финансирањето ќе биде обезбедено до максимален износ од 368.400 денари по 

предлог-проект. Кофинансирањето на апликантите не е задолжително, но е 

дозволено, единствено од извори на финансирање различни од Европската 
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Комисија.  

 

Во партнерството, само една организација - главниот апликант, ќе биде директно 

одговорна за управување со финансиите за целиот проект. 

 

5.1. Прифатливи и неприфатливи трошоци 

 

5.1.1. Прифатливи директни трошоци 

 

Сите трошоци кои се предвидени во проектот, а се неопходни за спроведување на 

проектот и се образложени во Анекс I Образец за пријавување и Анекс III Предлог-

буџет се сметаат за подобни. 

 

5.1.2. Неприфатливи трошоци 

  

 Покривање на загубите или каматните стапки на корисникот; 

 Купување или закуп на опрема; 

 Финансирање на нелегални активности; 

 Сите други трошоци кои ќе бидат оценети како несоодветни.  

 

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 

кратко резиме (максимум 1 страна) на англиски јазик. Апликантот мора да го 

достави целосниот пакет на апликација составен од: 

 

1. Анекс I Образец за пријавување; 

2. Анекс II Работен план; 

3. Анекс III Предлог-буџет; 

 

Сите документи треба да се достават во електронски формат, со скенирани 

страници каде што е потребно потпис и печат од страна на апликантите / ко-

апликантите.  
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Заедно со документите од пакетот за пријавување, апликантите и ко-апликантите 

мора да ја достават и следната дополнителна документација (скенирана): 

 

• Тековна состојба од Централен Регистар на Република Македонија (не постара од 

6 месеци) за апликантот и ко-апликантот; 

• Скенирана копија од Статутот на апликантот и ко-апликантот 

• Скенирана копија од Завршната сметка за 2017 година со потврда од 

Централен регистар за прием и обработка; 

 

Пријавите треба да бидат испратени по е-пошта на nrpsubgranting@cnvp-

eu.org  не подоцна од 15.04.2018 година, до 14:00 часот, со назнака (предмет) 

"Повик од програмата за мали грантови". 

 

Секоја пријава примена преку е-пошта ќе добие повратен одговор 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. Доказ за доставување на 

пријавите ќе биде времето на прием пријавата на е-пошта. 

 

6.5. Дополнителни информации за пријавата 

 

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

по е-пошта на nrpsubgranting@cnvp-eu.org најдоцна до 08.04.2018 година, со 

назнака на е-пошта "Прашања за повикот од програмата мали грантови". 

Договорниот орган нема обврска да дава појаснувања за прашањата добиени по 

овој датум. Одговорите ќе бидат дадени најдоцна до 11.04.2018 година. 

 

Прашањата што можат да бидат релевантни за другите апликанти, заедно со 

одговорите, ќе бидат објавени на веб-страницата на проектот 

http://mk.ruralnet.mk/essential_grid/national-rural-parliament-as-a-voice-of-rural-

citizens/. 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:nrpsubgranting@cnvp-eu.org
mailto:nrpsubgranting@cnvp-eu.org
http://mk.ruralnet.mk/essential_grid/national-rural-parliament-as-a-voice-of-rural-citizens/
http://mk.ruralnet.mk/essential_grid/national-rural-parliament-as-a-voice-of-rural-citizens/
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7. ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР НА АПЛИКАЦИИТЕ 

 

Изборот на предлог-проектите ќе се врши врз основа на следниве критериуми: 

сеопфатност на апликацијата (идентификувана потреба, јасни цели, видливи 

резултати, план за одржливост, минато искуство во организацијата и работењето, 

посветеност на целите на проектот, квалитет на работниот план со предлог на 

буџетот); капацитетот на идентификуваните активности за постигнување на 

дефинираните цели; односот помеѓу предложените активности и финансискиот 

план; планираното влијание на проектот и идната одржливост. 

 

Евалуацијата на предлог-проектот ќе се одвива во две фази. 

 

Во првата фаза ќе се спроведе Административна проверка на доставените 

документи (Анекси I, II и III, заедно со дополнителната документација). Предлог-

проектите со доставената потребна документација во согласност со упатствата ќе 

се оценуваат во втората фаза – Оценување на пријавите, од страна на Комисија за 

евалуација. Овие проекти ќе бидат оценети во согласност со критериумите 

утврдени во Упатствата. Листа на поддржани проекти ќе бидат објавени на: веб-

страницата на проектот, http://mk.ruralnet.mk/essential_grid/national-rural-parliament-

as-a-voice-of-rural-citizens/ , http://cnvp-eu.org . 

 

Критериумите за оценување се поделени во насловите и поднасловите. 

Критериумите од став 1 се елиминирачки. Ако одговорот на некој од критериумите 

е "Не", пријавата ќе биде одбиена по оваа основа. За наслов 2, секој поднаслов ќе 

добие оценка помеѓу 1 и 5, на следниов начин: 1 = незадоволувачка; 2 = 

задоволувачка; 3 = адекватна; 4 = добра; 5 = многу добра. Два критериуми од став 2 

(конкретно 2.7 и 2.8) ќе бидат оценувани врз основа на квалитетот на доставените 

документи. Предлозите со подобар квалитет ќе добијат повисоки оценки. 

 

Откако ќе се оценат сите пријави, ќе се состави листа со предложените активности 

рангирани според нивниот вкупен бодовен збир од наслов 2 – Оценување на 

пријавите.  Пријавите со вкупна оценка од најмалку 30 поени (од поднасловите 2.1 

- 2.6) ќе бидат земени во предвид за предселекција. По евалуацијата на пријавата, 

договорниот орган ќе испрати писма со известување само до избраните (успешни) 

http://mk.ruralnet.mk/essential_grid/national-rural-parliament-as-a-voice-of-rural-citizens/
http://mk.ruralnet.mk/essential_grid/national-rural-parliament-as-a-voice-of-rural-citizens/
http://cnvp-eu.org/
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апликанти. По евалуацијата на доставените документи ќе се состави листа на 

пријави според нивниот вкупен резултат. Доколку некој од избраните кандидати не 

треба да влезе во програмата поради некоја причина, првиот следен апликант од 

листата ќе биде понуден да го замени.  
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Табела за оценување: 

1.  Административна проверка Да Не 

1.1 Рокот за поднесување на апликацијата е исполнет   

1.2 Апликантот ги исполнува критериумите за подобност во делот 2.1.   

1.3 Дополнителните документи се доставени во согласност со упатствата   

Ако сите претходни одговори се ДА:   

Одлука: Апликацијата е прифатена   

   

2.  Оценување на пријавите   

2.1 Дали апликантот и ко-апликантот имаат доволно проектно искуство? 5x2  

2.2 Апликантот има претходно работно искуство во секторот на 

предложениот проект? 

5x2  

2.3 Соработка со релевантни чинители. 5  

2.4 Колку е релевантен предлог-проектот во однос на целите и 

приоритетите на повикот? 

5x2  

2.5 Колку се јасно дефинирани и стратешки избрани оние ентитети кои се 

вклучени во проектот (корисници, целни групи)? Дали нивните потреби 

се јасно дефинирани и како предлогот ги адресира? 

5x2  

2.6 Оперативен и финансиски капацитет на апликантот 5  

2.7 Дали активностите се добро планирани (временски активности на 

планот за имплементација) 

5x2  

2.8 Дали буџетот е реалистичен и точен? 

Дали буџетот е во согласност со планираните активности? 

5x2  

ВКУПНО 70  
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8. ИНДИКАТИВЕН РАСПОРЕД  

 
 Чекор  

 

 

Датум* Време 

Инфо ден Битола 21 03.2018 11:00 

Инфо ден Куманово 23.03.2018 11:00 

Инфо ден Тетово 26.03.2018 11:00 

Инфо ден Струмица 28.03.2018 11:00 

Краен рок за барања  

за појаснувања 

 
08.04.2018 

 
- 

Краен рок за одговори на барања 

за појаснувања 

 
 
11.04.2018 
 

 

Краен рок за доставување на 

пријавите 

 
15.04.2018 

 
14:00 

Информации за апликантите за 

евалуација на пријавите 

30.04.2018  
- 

Потпишување на договорот и 

почеток на имплементација 

03.05.2018 - 

 
* Забелешка: овој распоред може да се промени во текот на постапката за повик за 
предлози. Во тој случај, ажурирана верзија ќе биде објавена на веб-страницата на 
договорниот орган. 

 

 

 


