ПОВИК
за менторска поддршка како и финансирање на активностите на граѓански
организации
во рамки на проектот „Градење капацитети за транспарентност на грас рут
организациите - Транс рут (Trans Root)“ финансиран од Цивика мобилитас
Транспарентност Македонија (ТМ) во рамките на проектот Градење капацитети за
транспарентност на грас рут организациите - Транс рут (Trans Root)“, финансиран од
Цивика мобилитас објавува повик за менторска поддршка и финансирање на
активности на граѓански организации (ГО) за акции поврзани со практикување на
релевантни алатки и вештини, како и подобрена нивна вклученост во општествени
промени, преку делување во областите буџетска ефикасност, транспарентност и антикорупција на локално ниво. Предвидено е да се поддржат четири (4) граѓански
организации , по една во секој од следните плански региони : скопски, североисточен,
пелагониски и полошки регион. Финансирањето на активностите ќе биде во износ до
50.000 денари по организација, додека менторската поддршка ќе се состои од
идентификување на потребите и да ја снабдат менторираната ГО и со теориски
знаење од областа во која се реализира менторската акција, со емпириски податоци
на некоја определена област земена општо и поконкретно за Македонија и, доколку
постојат, за самата општина; да помогнат со теорискиот пристап, со практично искуство
и со примери за добри практики во регионот и во земјата
ЦЕЛ НА ПОВИКОТ
Целта на овој повик е да се зајакнат капацитети на граѓанските организации кои
работат во областа на набљудување на општините. Поточно ќе се обезбеди поддршка
на четири граѓански организации кои работат и имаат искуство во собирање,
набљудување и анализа на информации за начинот на планирање и трошење на
буџетите на општините.
Преку активностите на проектот „Градење капацитети за транспарентност на грас рут
организациите - Транс рут (Trans Root)“ ќе им овозможиме на ГО да изнајдат начини за
по ефективно интерно функционирање и нивно вклучување во процесите на носење
на важни одлуки за самите заедници. На овој начин ќе се придонесе кон формирање
на посилни врски помеѓу граѓаните и нивните заедници. Истовремено, преку овие
активности долгорочно ќе се влијае на подобрување на интеракцијата помеѓу ГО и
единиците на локалната самоуправа - општините. Зголемувањето на свесноста на
граѓаните за начинот на трошење на нивните пари на локално ниво ќе овозможи
отворање на патот на транспарентноста кој понатаму води кон засилена иницијатива
за нивно вклучување во буџетскиот процес и кон континуиран притисок врз ЕЛС за што
потранспарентно работење во локалните самоуправи.
СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ
Од заинтересираните ГО се очекува да поднесат предлог работни планови во кои ќе го
образложат планираниот начин на прибирање, набљудување, анализа и промоција на

податоците од јавен интерес. Спроведувањето на акциите треба да се одвива во
траење од 6 месеци, во периодот мај-октомври 2017 година. Овој период ги вклучува
и активностите за подготовка на детален план на реализација, како и подготовката на
завршниот наративен извештај.
КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОВИКОТ
Организациите кои сакаат да учествуваат на повикот мора да ги исполнуваат следниве
критериуми:
- Да се регистрирани и да дејствуваат според Законот за здруженија и фондации;
- Најмалку една година оперативност на организацијата пред датумот на објавување
на овој повик;
- Искуство во сферата на набљудување на општините;
- Уредно пополнет образец за пријавување;
- Уредно пополнет образец за потребна финансиска поддршка и
- Кратка биографија на лицата вклучени во проектот.
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР
Предложените активности треба да бидат во согласност со овој повик. Предлозите ќе
се оценуваат од страна на Комисија на оценувачи, која ќе биде формирана за целите
на оваа активност. Селекцијата на ГО ќе се врши врз основа на однапред воспоставени
критериуми за избор кои се дел од овој повик.
Изборот на организациите на кои ќе им биде доделена поддршка ќе се одвива во две
фази и тоа:
• 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
• Висината на бараната финансиска поддршка соодветствува со барањата од
Повикот
• Организацијата ги исполнува условите за аплицирање на повикот
Рокови:
• Доставување на апликации: до 10 април 2017 година;
• Поставување прашања на електронска пошта до 31 март 2017;
• Објавување на поддржаните иницијативи: 17 април 2017;
• Спроведување на активностите: 1 мај 2017 - 31 октомври 2017 година.
Обврски на граѓанските организации
Финансиската поддршка ќе биде обезбедена преку Транспарентност Македонија,
поточно настанатите трошоци за спроведување на активностите ќе бидат покриени
директно. Исто така, за селектираните ГО ќе биде организиран тренинг за стекнување
знаења за истражување, набљудување и обработка на податоци. Носителите кои ќе
склучат Меморандуми за соработка, исто така, ќе добијат менторство во текот на
спроведувањето на активностите.
Учеството на тренингот и менторството е од задолжителен карактер за носителите
кои ќе потшишат Меморандум за соработка со ТМ.

НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
Пријавата треба да биде поднесена од една организација – Носител на проектот со
која ќе биде потпишан Меморандум за соработка за спроведување активности
доколку предложената акција е избрана за поддршка.
Граѓанските организации аплицираат со пополнување на соодветната пријава,
вклучувајќи ги и соодветните прилози:
(1) Копија од решение за регистрација или тековна состојба од Централниот регистар
(2) Образец за буџет
(3) Кратки биографии на клучниот персонал вклучен во реализацијата на проектот.
Целосните апликации со придружните документи треба да се испратат единствено
во електронска форма на info@transparency-mk.org.mk, не подоцна од 16 часот, на 10
април 2017 година.
Доколку имате дополнителни прашања или потреба од појаснувања, ве молиме, да се
обратите до 31 март 2017, на следната електронска адреса: info@transparencymk.org.mk.
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 10 април 2017 година, до 16 часот.

