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ППДПБРУВАОЕ НА УЧЕСТВПТП НА ППМАЛИТЕ ЗАЕДНИЦИ
НА ЛПКЛАНП НИВП

Ппвик за дпделуваое на ппд-грантпви
Краен рпк за ппднесуваое на апликации: 3 пктпмври 2016гпдина,
16.30 часпт
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Наципнален рпмски центар-Куманпвп заеднп сп партнерската прганизација Авена-Кпшани за
прпектпт “Ппдпбруваое на ушествптп на (пп)малите заедници на лпкалнп нивп” финансиран
пд Делегација на Еврппска Унија гп пбјавуваат следнипт:

Ппвик за дпделуваое на
ппд-грантпви вп рамки на
Прпграмата на ИПА за ппддршка на граданскптп ппштествп и медиумите за 2014 гпдина
(IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) ппвик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK
01 Септември 2016
Ппвикпт се распищува вп рамките на прпектпт “Ппдпбруваое на ушествптп на (пп)малите
заедници на лпкалнп нивп” финансиран пд Делегација на Еврппска Унија. Прпектпт е вп
траеое пд 18 месеци (01 Април 2016 - 30 Септември 2017гпд.) и се спрпведува вп 5 ппщтини
Куманпвп, Кпшани, Битпла, Прилеп, Тетпвп. Главната цел на прпектпт е да се впсппстават
механизми за ппдпбруваое на ушествптп и защтита на правата на Рпмите и другите ппмали
заедници на лпкалнп нивп вп спгласнпст сп Охридскипт Рамкпвен Дпгпвпр.
Овпј ппвик за ппднесуваое на предлпг прпекти е наменет да пбезбеди финансиска
ппддрщка за градански прганизации за имплементација на активнпсти ппсветени на
ппдпбруваое на ушествптп на (пп)малите заедници на лпкалнп нивп на теритприја на
државата.
1. ГЕНЕРАЛНИ УСЛПВИ
На ппвикпт за дпделуваое на ппд-гранптви за зајакнуваое на капацитетите на лпкалните
градански прганизации мпжат да аплицираат:
 Регистрирани здруженија на градани спгласнп Закпн за здруженија и фпндации:
 Да имаат пперативна банкарска смета;
 Организации кпи сппред важешки Статут, фпкуспт на дејствуваое им е наспшен кпн
владееое на правптп, пристап дп фундаментални права за припадници на сите
етнишки заедници вп Македпнија, дпбрп владееое и прпмпвираое на
недискриминација вп ппщтествптп,
 Да имаат капацитети за спрпведуваое на активнпсти на ппд-грантпт.
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На пвпј ппвик една еднп здружение на градани мпже да аплицира самп еднащ какп апликант
или самп еднащ какп кп-апликант.
1. НА ПВПЈ ППВИК НЕ МПЖAT ДА АПЛИЦИРААТ:
 Градански прганизации на кпи им била изрешена казна сп правпсилна пресуда за
ушествп вп злпстпрнишка прганизација, кпрупција, измама или переое пари;
 Ппединци.
Граници на дејствуваое вп рамки на ппвикпт:
Ппвикпт е наменет за сите градански прганизации регистрирани на теритпријата на
Македпнија
сппред
Закпнпт
за
здруженија
и
фпндации.
На ппвикпт не мпжат да ушествуваат прганизации кпи се кприсници на грант пд Делегацијата
на Еврппската Унија, ниту какп кппрдинатпр, ниту какп партнер, вп рамките на Прпграмата
на ИПА за ппддрщка на граданскптп ппщтествп и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil
Society and Media Programme 2014 Priority 3 – Promoting Improved inter community relations)
ппвик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK.
Градански прганизации кпи имаат дпбиенп грант на други ппвици за ппд-грантпви пд
ппвикпт ИПА за ппддрщка на граданскптп ппщтествп и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF
Civil Society and Media Programme 2014 Priority 3 – Promoting Improved inter community
relations) ппвик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK треба да наведат вп изјава какп нпвипт
прпект кппрдинира сп претхпднп дпбиенипт прпект.

2. ВРЕМЕТРАЕОЕ
Ппд-грантпвите ќе траат вп перипд пд најмалку 6 месеци. Прпектите ќе треба да заппшнат
месец нпември 2016 гпдина, а треба да заврщат заклушнп сп јуни 2017 гпдина.
3. ПРЕДВИДЕН БУЏЕТ
Секпј пдпбрен грант мпже да биде вп рамките пд 153.000-367.800 денари или пд 2.500-6.000
ЕУР. Вкупнипт изнпс на ппвикпт изнесува 42.000 еур.
Вид на квалификувани трпшпци
 Финансиски надпместпк за лица кпи гп спрпведуваат грантпт
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 Директни трпщпци ппврзани сп реализација на грантпт
Дпбитникпт на средствата ќе биде дплжен да дпстави кпнешен извещтај кпј ќе се спстпи пд
деталнп дпкументирани наративен и финансиски извещтај, сп кппии верни на пригиналните
пптврди/сметки заверени сп пптпис на пдгпвпрнп лице сппред текпвна спстпјба и пешат на
прганизацијата вп прппищаните фпрмулари. Кпнешнипт извещтај мпра да се ппднесе вп рпк
пд еден месец пп заврщуваоетп на активнпстите.
АКТИВНПСТИ КПИ МПЖАТ ДА БИДАТ ДА БИДАТ ППДРЖАНИ ПД ППД-ГРАНТ:
 Активнпсти вп наспка на зајакнуваое на капацитетите на лпкалните градански
прганизации за застапуваое, за ппдигаое на свеста и вмрежуваое
 Имплементација на активнпсти ппврзани сп пращаоа вп врска сп Охридскипт
Рамкпвен Дпгпвпр
 Имплементација на активнпсти вп врска сп фундаментални права и припадниците на
(пп)мали етнишки заедници на лпкалнп и/или наципналнп нивп вп Македпнија
 Активнпсти сп кпи ќе се зајакнат капацитетите за застапуваое вп пбласта на защтита
на шпвекпвите права и права на малцинските заедници
 Активнпсти сп кпи ќе згплеми вмрежуваоетп на тема ушествп на ппмалите заедници
на лпкалнп нивп вп прпцеспт на дпнесуваое на пдлуки
 Активнпсти сп кпи ќе се ппдигне свеста на ппмалите заедници за меду-етнишка
спрабптка, тплеранција и ппшитуваое
 Активнпсти за градеое мир или активнпсти за ппттикнуваое на инклузивнпст кај
ппмалите заедници кпи ќе пвпзмпжат лудетп пд разлишни заедници да се дружат
 Организираое на тркалезни маси, дебати или други активнпсти за прпмпвираое на
меду-етнишки пднпси, тплеранција, спрабптка и ппшитуваое на разлишнпстите
Листата на активнпсти за прпекти кпи мпжат да бидат ппдржани пд ппд грант не е кпнешна.
Технишка ппмпщ за грантистите ќе биде пбезбеденa преку пбуки за зајакнуваое на нивните
капацитети, искуства и наушени лекции, дискусии на актуелни прпблеми, мпжни нашини за
нивнп рещаваое, какп и мпжнпстите за ГО за спрабптка вп пднпс на рещаваое пращаоа пд
заеднишки интерес.
4. НЕПРИФАТЛИВИ ТРПШПЦИ И АКТИВНПСТИ:
 За ппдмируваое на дплгпви, загуби или пбврски
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 За веќе ппстпешки активнпсти
 За сппнзпрства за ушествуваое на кпнференција дпма или вп странствп
 ДДВ не се смета за прифатлив трпщпк
5. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАОЕ
Пптребните дпкументи за аплицираое: Пријава за аплицираое, фпрмулар за бучет, мпжат
да се симнат пд веб-сајтпт nationalromacentrum.org и на спцијалните мрежи
www.facebook.com/ActLocalTogether и https://www.facebook.com/National-Roma-Centrum158602947539466/. Ващите апликации мпже да ги испратите на е-маил адреса
info@nationalromacentrum.org и ramadanovska@nationalromacentrum.org или лишнп вп
архива на НРЦ на адреса „Дпне Бпжинпв„ бр.11/5 Куманпвп дп 16.30 шаспт.
Задпцнети, нецелпсни или ппинаку ппднесени апликации спрптивнп на услпвите на пвпј
Ппвик нема да се разгледуваат.
За сите дппплнителни инфпрмации мпже да се пбратите преку електрпнска ппщта
info@nationalromacentrum.org и ramadanovska@nationalromacentrum.org. дп 26, септември
2016 гпдина дп 16.30 шаспт.
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУИРАОЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ
Бпдираоетп на предлпг прпектпт ќе се врщи сппред следната скала:
1. Технишки пристап (максимум 50 ппени)
 Релевантнпст на пптребите и пращаоата ппфатени сп прпектпт и ппвикпт (30 ппени):
 Квалитет на предлпжените активнпсти (10 ппени);
 Активнпсти приентирани кпн резултати (10 ппени)
2. Организациски капацитет и резултати пд изминатптп рабптеое (максимум 30 ппени):
 „Grass root” oрганизации кпи рабптат сп Рпми и други ппмали заедници на лпкалнп нивп
(10 ппени);
 Организации кпи имаат 1 гпдина искуствп (10 ппени);
 Административни, финансиски и управувашки капацитети (10 ппени).
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3. Предлпг Бучет (макс. 20 ппени):
 Трпщкпвна ефективнпст (10 ппени);
 Сппспбнпст за финансискп управуваое (10 ппени);

7. ДПППЛНИТЕЛНИ ИНФПРМАЦИИ
Откакп ппд-грантистите ќе склушат дпгпвпр сп Наципнален рпмски центар, дплжни се да
ушествуваат на минимум 2 пбуки за зајакнуваое на сппспбнпстите за финансискп и
административнп рабптеое. Сите ппд-грантисти редпвнп ќе бидат мпнитприрани и
пценувани вп текпт на прпектпт.

8. РПК ЗА ППДНЕСУВАОЕ НА АПЛИКАЦИИ
Крајнипт рпк за ппднесуваое на апликации е 03 пктпмври 2016 гпдина, дп 16.30 шаспт.
Сите заинтересирани здруженија кпи ги испплнуваат услпвите дплжни се да дпстават:
 Пријава за аплицираое, на македпнски и англиски јазик
 Фпрмулар за бучет,
 Извпд пд ппследна банкарска сметка или пптврда пд банка за пперативна банкарска
сметка на прганизацијата
 Статут пд прганизацијата
 Изјава пд пвластенп лице застапник на прганизацијата спгласнп дпставена текпвна
спстпјба дека прганизацијата не е кприсник на грант пд Делегацијата на Еврппската
Унија, ниту какп кппрдинатпр, ниту какп партнер, вп рамките на Прпграмата на ИПА
за ппддрщка на граданскптп ппщтествп и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil
Society and Media Programme 2014 Priority 3 – Promoting Improved inter community
relations) ппвик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK
 Изјава пд пвластенп лице застапник дека над прганизацијата нема изрешена
правпсилна пресуда за ушествп вп криминална прганизација, кпрупција, измама или
переое на пари
 Текпвна спстпјба не ппстара пд 6 месеци
 Бипграфии на клушен перспнал
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