Здружението на граѓани „4х4х4 Балкански мостови“ од Скопје, во рамките на
регионалниот проект „ЕНВ.нет го факторизира портфолиото за животната средина
на Западен Балкан и Турција во агендата на политиките на ЕУ“, финансиски
поддржан од Европската Унија, на 31 октомври 2018 година објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК
за доделување грантови на граѓански организации – членки на Платформата
„Зелена Македонија“
Рок за поднесување на пријава: 31 декември 2018, 17ч

За проектот ЕНВ.нет
Проектот „ЕНВ.нет го факторизира портфолиото за животната средина на Западен
Балкан и Турција во агендата на политиките на ЕУ“ се базира на искуствата од
Форумот за животна средина (http://www.envforum.eu/doku.php), имплементиран во
периодот 2009-2012 година, како и на искуствата и резултатите од претходно успешно
имплементираните активности во рамките на ЕНВ.нет во текот на 2013-2016 (www.envnet.org).
ЕНВ.нет влезе во својата трета фаза и сега го опфаќа целиот Западен Балкан, преку
граѓански организации (ГО) од сите седум земји (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово,
Македонија, Србија и Црна Гора), Турција и две партнерски организации од земји членки
на ЕУ (Италија и Белгија).
Проектот се очекува да ја консолидира улогата на партнерските ГО во поттикнување на
дијалогот меѓу државите и граѓанското општество на национално и регионално ниво, во
анализирање и следење на тековните реформски процеси, и конечно, кон обезбедување
вистински можности за гласност на граѓаните и граѓанските организации во процесот на
реформи во животната средина и во интеграцијата во ЕУ.
Цел на проектот
На ниво на општа цел, проектот ќе придонесе кон подобрување на процесите на
креирање и спроведување на политики за животната средина во согласност со
стандардите на ЕУ. Во таа насока, мрежата цели да придонесе и за подобрување и
интензивирање на соработката помеѓу актерите (вклучувајќи ги граѓанските организации,
медиумите и креаторите на политиките за животна средина) и кон подобрување на
техничкото и финансиското опкружување во кое работат овие актери.
На ниво на специфични цели, акцијата се залага за зајакнување на профилот на
ЕНВ.нет како водечка мрежа и поврзувачки чинител за влијание во сферата на
животната средина во регионот на Западен Балкан и Турција (во однос на ЕУ).
Понатаму, акцијата предвидува воведување и започнување на дебата за концептот на
циркуларна економија во регионот, како и за интензивирање на активностите за
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климатските промени. Акцијата, исто така, предвидува голем број на елементи со
додадена вредност, како што се меѓусекторско поврзување, учење и размена на знаења
меѓу партнерските организации, мрежно поврзување и тематска организациска
поддршка на трети страни (т.е. локални организации, медиуми).
Очекувани резултати од проектот
Резултат 1 - ЕНВ.нет станува водечка пан-регионална мрежа во Западниот Балкан и
Турција за насочување и влијание врз дебатата за политики за животната средина и
циркуларна економија на ниво на ЕУ.
Резултат 2 – Граѓанските организации (ГО) и мејнстрим / онлајн медиумите се
поддржани од ЕНВ.нет во процесот на подобрување на нивните вештини и работа
поврзани со прашања од животната средина.

Цели и приоритетни области на повикот за доделување грантови
Главни цели и приоритети на овој повик за предлози се:
1. Придонес за развој на знаењето и разбирањето на можностите од циркуларен
модел на економија
2. Промовирање и вклучување на мали ГО, активни во водење кампањи и
активности за застапување за прашања поврзани со животната средина, со цел
промовирање на ефективни акции во корист на граѓаните на Западен Балкан и
Турција.
Акции кои можат да се финансираат со овој повик
Предложените акции мора
резултатите на повикот.
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Само следниве видови активности се подобни за финансирање:


Следење на клучни теми / делови од националното законодавство за животна
средина во однос на приближување кон законодавството на ЕУ, како што се:
квалитетот на воздухот, бучавата, управувањето со отпадот, квалитетот на
водата, заштитените подрачја, енергетската ефикасност, обновливите извори на
енергија, земјоделството, биолошката разновидност итн.;



Мапирање и документирање на примери и практики на циркуларна економија
(засегнати страни, иницијативи и практики);



Промовирање на потребата од вклучување на јавноста за усвојување на
циркуларни модели во економијата од страна на локалната заедница и властите
(национални/локални) преку активностите за информирање и застапување,
вклучувајќи: организирање на кампањи за онлајн и офлајн застапување,
подготовка на кратки документи за политики, подготовка на медиумски
материјали за вирална дисеминација;



Осмислување и организирање на кампањи за застапување преку интернет и на
локално ниво со граѓанските организации и локалните/националните власти за
клучните избрани теми, како што се квалитетот на воздухот, бучавата,
управувањето со отпадот, квалитетот на водата, заштитените подрачја,
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енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија, земјоделството,
биолошката разновидност и слично;


Осмислување и организирање на настани на отворено на важни национални /
меѓународни датуми за животната средина според календарот на „зелени
датуми“;



Подготвка на документи за позиција, студии на случај, тематски статии и активен
придонес во извештаите за напредокот на земјата во областа на животната
средина;



Подготовка на кратки визуелни и графички материјали во облик на видео
клипови, инфографици итн., за различни аспекти на животната средина,
климатските промени, енергијата и циркуларната економија.



Придонес и учество во проектни настани/активности на национално и/или
регионално ниво за аспекти релевантни за животната средина, климатските
промени, енергијата и циркуларната економија.



Спроведување на тематски предавања во локалните училишта/универзитети за
различни аспекти на заштитата на животната средина, климатските промени,
енергијата и циркуларната економија.



Спроведување на истражување за потребите на локалните/националните
еколошки ГО и давање препораки.

Следниве акции се сметаат за неприфатливи за финансирање:
• Акции кои се однесуваат само или главно на индивидуални спонзорства за учество на
работилници, семинари, конференции, конгреси;
• Акции кои се однесуваат само или главно за индивидуални стипендии, студии или
курсеви за обука;
• Акции за поддршка на политички партии, поврзани со политички партии или од
политички / партиски карактер, и екстремистички / радикални групи;
• Оперативно финансирање на апликантот за функционирање на организацијата;
• Акции кое се однесуваат на промоција на пазарот;
• Акции кои вклучуваат доделување грантови (т.е. користење на средствата за
доделување грантови или заеми на други организации);
• Акции кои се однесуваат само или главно на инвестиции во инфраструктурата и/или
набавка на опрема.

Фонд за поддршка
Вкупниот фонд за поддршка е 16.000 EUR. Секој грант што се бара според овој повик за
предлози мора да биде помеѓу следниов минимален и максимален износ:


Минималниот износ на грант: 4.000 EUR.



Максимален износ на грант: 8.000 ЕUR.

Обезбедување средства од други или сопствени извори (ко-финансирање) за
спроведување на предлог акцијата не е задолжително.

Проектот е финансиран од Европската Унија

Услови за учество на повикот
Повикот
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Да се регистирани во Република Македонија согласно Законот за здруженија и
фондации;



Да се членка на Платформата Зелена Македонија;



Да се директно одговорни за подготовката, управувањето и спроведувањето на
акцијата.

Пријавите може да бидат поднесени самостојно или заеднички со најмногу уште еден
партнер. Партнерите треба да ги исполнуваат претходно наведените услови како и
водечките апликанти.

Број на апликации и грантови по подносител
Една организација може да аплицира само еднаш, или како носител или како коапликант.
Времетраење и локација на проектот и планираните активности
Времето за спроведување на проектот не може да биде пократко од шест месеци и
подолго од 12 месеци. Спроведувањето на грантовите треба да започне во јануари
2019 година.
Проектите треба да бидат реализирани во Република Македонија.

Видливост
Апликантот на предлогот за проект мора да ги почитува правилата за видливост на ЕУ.
За таа цел, во случај на доделување на грант, апликантот ќе треба да ги следи
инструкцијите кои се составен дел од договорот за грант.

Прифатливи и неприфатливи трошоци
Во интерес на апликантот е да се обезбеди реален и економичен буџет. Буџетот треба
да биде пресметан во евра (ЕУР).

Прифатливи директни трошоци
Прифатливи трошоци се реалните трошоци направени од страна на корисникот на
грантот, коишто ги исполнуваат следниве критериуми:


Направени се во периодот на спроведување на акцијата како што е наведено во
договорот за грант, и се однесуваат на активностите реализирани за време на
периодот на имплементација;
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Наведени се во вкупниот буџет за акцијата (во приложениот буџетски образец);



Неопходни се за спроведување на акцијата;



Можат да се идентификуваат и да се проверат, евидентирани се во
сметководствената евиденција на корисникот на грантот, и се утврдени според
важечките сметководствени стандарди на Република Македонија;



Се во согласност на важечкото даночно и социјално законодавство;



Ги почитуваат правилата за националност и потекло.

Следниве директни трошоци на корисникот на грантот се прифатливи:


Трошоци за персоналот (проектниот тим) на акцијата, што одговараат на
реалните бруто плати, вклучувајќи ги и трошоците за социјално осигурување и
други трошоци поврзани со надоместокот; платите и трошоците не треба да ги
надминуваат оние вообичаено исплатувани од страна на корисникот на грантот;



Трошоци за патување и дневни трошоци за проектниот тим и другите лица кои
учествуваат во Акцијата, под услов трошоците да се реални и поткрепени со
соодветни документи;



Трошоци за изнајмување на опрема, и набавки и услуги неопходни за целите на
акцијата.

Неприфатливи трошоци
Следните трошоци нема да се сметаат за прифатливи:


долгови и трошоци за сервисирање на долг (камати);



резерви за загуби или потенцијални идни обврски;



трошоци пријавени од страна на корисникот на грант и финансирани од донатори
или од други активности финансирани од ЕУ;



купување и рехабилитација на земјиште или згради;



загуби од девизни конверзии;



кредити на трети страни;



данок на додадена вредност (ДДВ).

Напомена: При пополнување на формуларот за буџет, земете предвид дека
проектот ќе треба да биде ослободен од плаќање на ДДВ. Избраните кандидати ќе
бидат обврзани да спроведуват постапка за ослободување од ДДВ.

Ко-финансиранје во натура
Ко-финансирањето во натура (на пример, валоризација на постоечката опрема,
донации, волонтерска работа, и слично) не се смета за вистински трошок и не е
прифатливо.
Постапка за поднесување на пријава
Пријавата за грант се состои од:


Образец за пријавување (Прилог 1)
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Образец за предлог-буџет (Прилог 2)

Во прилог на пријавата задолжително се доставуваат и:


Тековна состојба од Централен регистар за апликантот и партнерите (доколку
има партнери) не постара од шест месеци,



Кратки биографии за персоналот кој што ќе биде вклучен во проектот

Пријавата треба да биде целосна, пополнета согласно упатствата дадени во
обрасците и да ги вклучува сите потребни дополнителни документи. Нецелосните пријави
нема да бидат земени во предвид при оценувањето и ќе бидат отфрлени.
пат
на
следната
адреса:
Пријавите
се
доставуваат
по
електронски
envnet.grants2018@gmail.com најдоцна до 31.12. 2018, 17ч. Пријави коишто ќе
стигнат по предвид рок нема да бидат земени предвид при оценувањето и ќе бидат
отфрлени.
Напомена: Евентуални прашања во врска со повикот можат да бидат поставени
исклучиво по писмен пат на следнава електронска пошта: envnet.grants2018@gmail.com
најдоцна до 15.12.2018.
Услови и постапка за оценување и избор на примените пријави
По приемот на пријавата постапката за оценување се состои од две фази,
административна проверка и евалуација на пријавата. Само пријавите кои ќе ја поминат
административната проверка ќе бидат евалуирани од страна на евалуациона комисија.

Административна проверка
При административната проверка се врши проверка на исполнувањето на следниве
услови:


Навременост на пријавата,



Комплетност на пријавата,



Правилно пополнување на пријавата,



Дали се исполнети наведените услови за овој повик.

Доколку пријавата не ги задоволи овие услови ќе биде отфрлена и за тоа ќе биде
известен апликантот.

Евалуација на примените пријави
Пријавите кои ќе ја поминат фазата на административна проверка ќе бидат евалуирани
од страна на евалуациона комисија. При вршењето на оцената комисијата ќе се води од
следниве критериуми за избор:


Релевантност на проектот (макс. 30 поени),



Квалитет, ефикасност и остварливост на планираните активности (макс. 30 поени),



Капацитет и искуство на организацијата (макс. 20 поени) и
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Рационалност и оправданост на предлог буџетот (макс.20 поени).

Напомена: Само за апликација со оценка од најмалку 70 поени ќе бидат земени предвид
за финансирањето
Во текот на процесот на оценување, 4х4х4 Балкански мостови може да побара
дополнителни информации од подносителот на пријавата за предлог-проектот или за
носителот на апликацијата, коишто смета дека се потребни за завршување на
оценувањето.
Врз основа на спроведениот процес на евалуација ќе биде изработена ранг листа на
примените пријави. Во согласност со расположливиот буџет соодветно рангираните
пријави ќе бидат пред-селектирани за склучување на договор за грант. За пријавите кои
нема да бидат пред-селектирани ќе биде испратено известување до апликантите со
информација за постигнатите бодови.
Постапка за избор и склучување договор
Апликантите кои ги поднеле пред-селектираните пријави ќе бидат писмено известени за
изборот. 4х4х4 Балкански мостови го задржува правото доколку има потреба да побара
да се извршат одредени корекции во поднесениот образец за пријавување и предлогбуџетот (Процес на преговарање).
По завршувањето на процесот на преговарање ќе биде склучен договор за грант со
апликантот и ќе бидат дадени насоки за спроведување на постапка за ослободување
од ДДВ.

Динамика на исплаќања и известување
Исплатата на грантовите ќе биде според следнава динамика:


30% од вкупниот износ на грантот по потпишувањето на договорот.



60% по првиот периодичен наративен и финансиски извештај;



Последниот рата ќе се пресметува според прифатените трошоци по одобрување
на конечниот наративен и финансиски извештај.

Од грантистите исто така се бара да поднесат краток наративен периодичен извештај,
согласно условите утврдени во договорот за грант и активно да соработуваат со 4х4х4
Балкански мостови за следење на активностите
Обврски на подносителите на пријавите кои ќе бидат избрани за поддршка
Успешните апликанти се обврзуваат да се вклучат и во други активности, дел од
проектот како целина, организирани и спроведени од 4х4х4 Балкански мостови и
партнерите, односно:


Да земат учество во заеднички настани за промоција на проектот;



Да земат учество на обука за спроведување на грантот;



Да подлежат на менторство за време на спроведување на проектните активности.

Проектот е финансиран од Европската Унија

