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Градење на локални капацитети за креирање на младински политики
Проектот финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и
склучување на договори при Министерството за финансии на Република Македонија, ИПА
инструмент – Национална програма 2011: Помош при транзиција и институционална
надградба, имплементиран од страна на Фондација за Претприемачки сервис за млади и
Фондација Евро Центар, распишува

КОНКУРС
За доделување на грантови за финансирање на проекти на
граѓански организации во областа на креирање на младински
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1. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОЕКТИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ
1.1 Вовед
Конкурсот за доделување на грантови за финансирање на проекти за креирање младински
политики е главна активност на проектот „Градење на локални капацитети за развој на младински
политики“ и има за цел да ги поддржи и зајакне капацитетите на граѓанските организации во
имплементација на мерки за креирање на младински политики. Исто така овој конкурс има за цел
да ја зајакне соработката помеѓу граѓанските организации и креаторите на локалните политики со
цел подобрување на социо-економската положба на младите во целните општини.
Проектот „Градење на локални капацитети за развој на младински политики“ има цел да ги вклучи
младите во процесот на одлучување и поставување механизми за долгорочен развој и
имплементација на локалните младински политики.
Како дел од проектот беше направено истражување во целните општини (општината Пробиштип,
општината Старо Нагоричане и општината Чашка) со цел утврдување на проблемите и потребите на
младите во овие општини за поставување на појдовна точка од која граѓанските организации и
креаторите на младински политики ќе ги насочат своите напори кон дефинирање на соодветни
политики во согласност со приоритетите на Националната стратегија за млади. Истражувањето
дефинираше препораки и предлог-мерки во рамки на локалните младински политики, од кои трите
општини ќе бидат директни корисници од пилотирање на вкупно 6 предлог-мерки (дефинирани во
овој Конкурс) кои ќе бидат директно насочени кон подобрување на состојбата на младите во овие
општини.
Мерките предвидени во овој Конкурс ќе бидат имплементирани од граѓански организации кои
работат во овие општини и кои во иднина ќе бидат фокусирани кон следење и подобрување на
имплементацијата на локалната стратегија за млади.

1.2 Цели на конкурсот
Општа цел на конкурсот е социо-економски развој на младите и нивно вклучување во пазарот на
трудот.
Специфична цел на конкурсот е јакнење на капацитетите на граѓанските организации за
спроведување на локални мерки за поддршка на младите во соработка со локалните власти.

1.3 Предлог мерки
Предложените активности треба да се фокусираат на една од дефинираните предлог-мерки.
Предлог-мерка 1: Поттикнување младинско учество
Предлог-мерка 2: Зголемено младинско информирање
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Предлог-мерка 3: Промовирање локална младинска работа
Предлог-мерка 4: Социјално интегрирање преку процесот на формално и неформално
образование
Предлог-мерка 5: Поддршка на (само)вработување
Предлог-мерка 6: Унапредување на културно-забавниот живот на младите

1.4 Финансиска рамка на конкурсот
Фонд за финансирање
Целокупниот фонд за финансирање на проекти во рамки на конкурсот изнесува 1.110.605 денари
(18.000 евра).
Големина на грантови
Преку конкурсот ќе се обезбеди поддршка за најмалку 6 локални проекти на граѓански
организации, секој во максимален износ од 3000 евра. Во секоја општина ќе бидат
имплементирани проектни активности за најмалку 2 мерки.

2. ПРАВИЛА НА КОНКУРСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
2.1 Правила за финансирање
2.1.1 Критериуми за квалификуваност
Апликантите во рамки на конкурсот треба да ги исполнуваат следните критериуми:
-

Да бидат правни лица регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија
најмалку 1 година од денот на објавување на овој конкурс1
Да се регистрирани како здруженија или фондации според Законот за здруженија и
фондации
Да имаат искуство во полето на младинска работа и работа со млади луѓе
Да бидат одговорни за подготовка и менаџирање на проектната активност

 Апликантот може да учествува самостојно или во партнерство со една или повеќе
организации
 Апликантот има право да учествува само со еден предлог проект
 Апликантот не смее да биде партнер во друг предлог проект
 Апликантот може да добие само еден грант од конкурсот за финансирање
1

Апликантите треба да достават доказ за регистрација (копија од тековна состојба или решение за регистрација)
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 Апликантот нема право да учествува доколку има добиено предлог проект од
програмата “ИПА инструмент – Национална програма 2011: Помош при транзиција и
институционална надградба”

2.1.2 Прифатливи активности
Генерални правила
-

Проектната активност треба да биде од локален карактер и да вклучува една избрана
општина (општината Пробиштип, општината Чашка или општината Старо Нагоричане)
Општината каде проектната активност ќе биде имплементирана мора да биде активно
вклучена
Најмалку 10 млади луѓе треба да бидат вклучени во проектната активност

Времетраење
Краткорочни проектни активности во времетраење од 1 до 3 месеци ќе бидат предмет на
финансирање.
Проектните активности треба да завршат најдоцна до средина на месец јануари 2017 година.
Локација
Проектната активност треба да биде имплементирана во една од трите целни општини
(општината Пробиштип, општината Чашка или општината Старо Нагоричане).
Типови на активности
Со цел да бидат погодни за финансирање, предлог-проектите треба да потпаднат во една од
предлог-мерките дадени во конкурсот.
Предложените активности во секоја соодветна мерка вклучуваат, но не се ограничени на:

Предлог-мерка 1: Поттикнување младинско учество
Типови на активности
-

Организирање на обуки за поттикнување на младинско учество
Истражувања и анализи од областа на младинско учество
Изработка на публикации на тема младинско учество
Организација на настан/дебата/тркалезна маса на тема младинско учество
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Предлог-мерка 2: Зголемено младинско информирање
Типови на активности
-

Изработка на публикации, гласила, булетин
Изработка на веб-портали
Организирање на инфо настани
Организирање на кампањи

Предлог-мерка 3: Промовирање локална младинска работа
Типови на активности
-

Организација на кампањи, јавни настани
Организирање на обуки, работилници
Организирање на тркалезни-маси
Организирање на настан за вмрежување и едукација
Орагнизирање на локални акции
Организирање на спортски настан

Предлог-мерка 4: Социјално интегрирање преку процесот на формално и неформално
образование
Типови на активности
-

Организација на обуки, курсеви, работилници
Организација на младински иницијативи самостојно или во соработка со организација
вклучена во формалното образование

Предлог-мерка 5: Поддршка на (само)вработување
Типови на активности
-

Организација на обуки за вработување, меки вештини и самовработување
Промоција на успешни локални претприемачи кои започнале бизнис
Стимулирање на практична работа во компании
Промоција на практика за доквалификација на кадри
Промоција на претприемништвото кај младите
Инфо сесии за искористување на грантовите за самовработување на Владата
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Предлог-мерка 6: Унапредување на културно-забавниот живот на младите
Типови на активности
-

Проекција на филмови
Организирање на спортски настани, спортски лиги, бизнис лиги
Креирање програми за развој на капацитетите на младите за креативно творење и
надградување
Креирање на нови технологии за информирање на младите за културна понуда на локално
ниво
Промоција на традиционални културни вредности (занаетничство, етхокултура)

2.1.3 Прифатливи трошоци
Само трошоци кои се поврзани со имплементација на проектната активност ќе бидат предмет на
одобрување. Категориите на трошоци мора да бидат објаснети детално во буџетот на проектот
(Анекс Б)
Следните категории трошоци се прифатливи:
-

бруто плати (во максимална вредност од 30% од вкупната вредност на проектот)
хонорари за надворешна експертиза
трошоци за транспорт
Трошоци за организирање настани (изнајмување сала, опрема, кетеринг, итн.)
Трошоци за изработка на веб решенија
Трошоци за промоција (изработка и печатење на брошури, флаери, итн.)

Апликантот, по потпишување на Договор, има обврска да поднесе пријава за проектот во СЕП –
Секретаријат за Европски Прашања и потоа во Управата за Јавни Приходи со цел добивање на
единствен даончен број со што проектот се ослободува од ДДВ.

2.2 Процедура за аплицирање
2.2.1 Формулар за аплицирање
Сите организации кои имаат намера да аплицираат на конкурсот за финансирање треба да го
пополнат формуларот за предлог проекти (Анекс А).
Формуларот се пополнува на македонски јазик.

2.2.2 Каде и како да ги испратите формуларите за аплицирање
Формуларот за предлог проекти (Анекс А) заедно со буџетот на проектот (Анекс Б) треба да се
испратат како два посебни документи на info@yes.org.mk со назнака “Конкурс за финансирање
проекти за младински политики”.
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2.2.3 Краен рок за испраќање на формуларите за аплицирање
Краен рок за испраќање на апликацијата е 12-ти октомври 2016 година, 12.00ч. Секоја апликација
испратена по предвидениот краен рок нема да биде прифатена.

2.2.4 Дополнителни информации во врска со формуларите за аплицирање
ПСМ Фондација
16-та Македонска бригада 13б, 1000 Скопје
info@yes.org.mk
02 3108 891

2.3 Оценување и селекција на апликации
Оценување на добиените апликации ќе се прави според утврдените критериуми во табелата. Со
цел да биде квалификувана за финансиска поддршка, проектната апликација мора да освои
најмалку 50 бодови.

КРИТЕРИУМ

БОДОВИ

Дали предложената активност е во согласност со предлог-мерките на конкурсот?
Дали апликантот и (доколку е применливо) партнерот имаат доволно искуство во
реализирање на активности во областа на младински политики?
Дали апликантот и (доколку е применливо) партнерот имаат соодветен капацитет за
реализација на предложената активност?
Дали акцискиот план за реализација е јасен и изводлив?
Дали предложената активност ќе има мерливи резултати врз целната група?
Дали предложената активност е релевантна на потребите и предизвиците на
целната група?
Дали предложената активност ќе биде реализирана со локалната општина?
Дали резултатите од предложената активност се одржливи?
Дали буџетот на предложената активност е ефикасно распределен?
ВКУПНО

/10
/5
/5
/15
/15
/15
/15
/10
/10
/100

2.4 Критериуми за имплементација на проектите
Договор за доделување грантови
Проектните апликации за кои ќе биде одобрено финансирање ќе потпишат “Договор за
доделување грантови” (Анекс В). Договорот се состои од детални насоки потребни за
имплементација на проектот.
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Начин на алокација на финансиските средства
Одобрениот финансиски грант ќе биде префрлен на сметката на апликантот во две транши:
1. Првата рата во износ од максимум 50% од сумата на грантот, или максимум 1.500 евра во
денарска противвредност, 15 дена по потпишување на Договорот
2. Финална исплата на преостанатиот дел од грантот по одобрување на наративниот и
финансискиот извештај доставени до Донаторот.

2.5 Објавување на резултатите од конкурсот
Индикативна временска рамка
Објавување на конкурсот
Краен рок за поднесување апликации
Краен рок за објавување на резултати од оценувањето на
апликациите

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Контакт
ПСМ Фондација
16-та Македонска бригада 13б, п.фах 776
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