Поставени прашања во врска со
повикот за Мали акциски грантови за застапување
Референтен број: 11-86/2-2019

1. Ние сме младо Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна
едукација КАЛИДУС од Битола и подготвуваме интересен предлог-проект со кој би се јавиле
на Вашиот повик, но претходно би ни било од особено значење да знаеме дали условот во
документација да се достави извештај за работата на здружението од 2018 е задолжителен.
Имено, нашето здружение постои 9 месеци и плод на долгогодишна соработка помеѓу
членовите на различни настани, проекти и работилници. Здружението е активно во ЕУ
иницијативи, организација на обуки и настани за ученици, млади и возрасни, но зажал нема
извештај за минатата година. Доколку е прифатливо ние би можеле да доставиме извештај
за досегашната работа на здружението.
-

Согласно упатството од повикот за „Акциски грантови за застапување“ 19 11 НРЦ 301,
во делот 2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ (стр.5-6), еден од условите што организациите
заинтересирани да аплицираат на овој повик мора да ги исполнат е следниов: Да е
регистрирана најмалку една година пред објавата на повикот.
Граѓанскиот ресурсен центар го објави повикот на 10 септември 2019, затоа подобни
организации заинтересирани за овој повик се оние регистрирани на или пред 9 септември
2018 година.
Во однос на прашањето за извештаите, во документите за аплицирање стои
дека апликантите треба да достават и „Копиja од наративен и финансиски извештај
за 2018 година“. Оваа обврска важи за сите заинтересирани апликанти, при што
форматот на наративниот извештај треба да е во согласност со интерните правила
на организацијата, а она што минумум треба да содржи е опис на постигнатото,
резултатите и активностите. Во однос на финансиски извештај, потребно е да се
достави документот што го имате доставено до Централен регистер на Република
Македонија. Согласно на Законот за сметководство на непрофитни организации,
“непрофитните организации се должни годишните сметки да ги достават до Управата
за јавни приходи до крајот на месец февруари наредната година”. Исто така, според овој
Закон, непрофитните организации чија што вкупна вредност на имотот или
годишниот приход е помал од 2.500 евра во денарска противвредност не се обврзани да
составуваат финансиски извештаи. Меѓутоа, овие организации имаат обврска да
достават изјава до Централен регистер дека нивниот годишен приход е помал од 2.500
евра. Следствено, организациите чиј што годишен приход е помал од 2.500 евра доволно
е да ја достават само таа изјава.

2. Дали се подобни за финансирање ставки за своевидни кампањи за решавање на проблемот
којшто е предмет за застапување?
Повикот за „Акциски грантови за застапување“ 19 11 НРЦ 301, поддржува прелог
активности кои вклучуваат кампањи кои се тесно поврзани со проблемот кој е предмет
на решавање, а е поврзан со целите и резултатите на самиот повик.

3. Дали се подобни за финансирање парични средства т.е.свиевиден фонд за реализација на
активност по избор на целната група, заради олеснување на проблемот којшто е предмет
на застапување?
-

Согласно упатството од повикот за „Акциски грантови за застапување“ 19 11 НРЦ 301
(стр. 6) , активностите кои ќе бидат поддржани треба да се во согласност со целите и
резултатите на повикот. Додека пак во делот на “Трошоци“ подобни се “директни
трошоци настанати за време на фазата на спроведување на предлог-предложените
активности“ (стр.6). Оттука, Граѓанскиот ресурсен центар во вашата апликација
очекува да види јасни и конкретни однапред дефинирани активности кои се во насока на
решавање на вашиот детектиран проблем и истите да се соодветно буџетирани и
објаснети.

4. Со оглед на тоа што информативни сесии во врска со овој повик има само во Тетово, Велес
и Прилеп, дали повикот е наменет само за овие три града, или важи и за Скопје?
-

Согласно упатството од повикот за „Акциски грантови за застапување“ 19 11 НРЦ 301,
во делот 2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ (стр.5-6), организациите заинтересирани да
аплицираат на овој повик мора да ги исполнуваат следниве услови:
o
o
o
o
o

Да е регистрирана најмалку една година пред објавата на повикот;
Да дејствува на локално ниво;
Да има соодветни човечки и административни капацитети;
Да биде активна и да може да презентира минимум една граѓанска
иницијатива/активност реализирана на локално ниво;
Годишниот буџет во последната година да не надминува 30.000 евра.

Оттука, одговорот на вашето прашање е дека повикот е отворен за сите
регистрирани организации во било која општина во државата вклучително и Скопје кои
што ги исполнуваат горенаведените критериуми за подобност.

