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Меѓугранична еднаквост и родова интеграција 

Проектот е финансиран од Европска Унија 
 

 

 

 

 

 

Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска во рамките за 

проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“, поддржан од ЕУ во рамките на 

ИПА инструментот за прекугранична соработка со Косово, објавува:  

 

 

 

КОНКУРС  

За финансиска поддршка на акции на граѓански организации за застапување 

на родовата еднаквост  

(продолжен рок за пријавување) 
 

 

Во рамките на конкурсот е обезбеден фонд во вкупен износ од 10 000 Евра, од кој ќе бидат 

доделени 2 мали грантови во износ од 5000 евра за финансиска поддршка на акции 

насочени кон промоција на интересите и учеството на жените во локалната заедница и 

застапување на родовата еднаквост кај локалните власти. 

 

Грантовите ќе бидат доделени на граѓански организации со програмски фокус на 

промоцијата на родовата еднаквост и правата на жените. 

 

Организациите кои ќе учествуваат на повикот треба да бидат регистрирани и да дејствуваат 

според Законот за здруженија на граѓани и фондации во регионот кој ги опфаќа општините: 

Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и 

Теарце.  

 

Финансиската поддршка се доделува со цел да се зајакнат нивните капацитети за 

мобилизација на поддршка од различни чинители во заедницата и спроведување на 

иницијативи за воведување на принципот на родова еднаквост во политиките и праксата на 

општините во кои дејствуваат. Воедно, поддршката треба да придонесе и кон 

воспоставување на врски и соработка со сродни граѓански организации од Косово.  

 

Во функција на зајакнување на соработката и промоција на родовата еднаквост на 

регионално ниво, организациите ќе бидат вклучени во настани за прекугранично 

поврзување и вмрежување со организации од Косово, размена на информации и искуства и 

дебата со различните заинтересирани чинители од двете страни на границата.   
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I. Опис на проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“ 
 

 

Целта на проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција„ е воспоставување 

прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на 

локално и регионално ниво.  

 

Специфични цели на проектот: 

 

• Зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот 

на интеграција на родовата еднаквост;   

• Зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во 

регионот во кој се спроведува проектот;  

• Техничка поддршка на нивната мониторинг улога;  

• Подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и 

национално ниво.   

 

Целни групи /Корисници 

Локални НВО и жени во областите опфатени со проектот во прекуграничниот регион, 

Локални и национални медиуми,  

Институции на локално и национално ниво 

 

Клучни активности 

Подготовителни активности, Промотивен настан на Косово, Подготовка на ВЕБ страна на 

македонски и албански; Спроведување/веб објавување на тематски истражувања; 

Подготовка на прирачник за политиките за родова еднаквост на ЕУ, Обуки за женски НВО; 

Обезбедување континуирана поддршка/менторство за локални женски НВО, Организација 

на тематски тркалезни маси; Ре-грантирање-финансиска поддршка за проекти на 

организации од Македонија и Косово;  Регионални конференции во Македонија и Косово; 

Завршен настан во Македонија.   

 

Локација 

Прекуграничниот регион кој ги опфаќа општините: 

Македнија- Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, 

Јегуновце и Теарце)  и  

Косово - Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша 

 
Проектот го спроведуваат:  

Акција Здруженска –Скопје  и Косовски центар за родови студии - Приштина во партнерство 

со Институтот за развој на заедницата –Тетово и Центарот  за советување и поддршка на 

жените Дора Дорес- Призрен   

 

 



 

 
Проектот е финаисран  од                                                    Проектот е спроведуван од Акција Здруженска Скопје 

Европска Унија                                                                   и Институт за развој на заедницата Тетово 
За содржината на овој документ целосно е одговорна Акција Здруженска во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската 

Унија. 

  

3

 

 

II. Содржина на предложените акции 
 

Акциите на организациите кои ќе бидат поддржани во рамките на повикот за доделување 

грант треба да бидат фокусирани на активна промоција и застапување на родовата 

еднаквост во работатата на локалната самоуправа.  

 

Организациите кои планираат да учествуваат на повикот треба да предложат акции кои: 

 

• Ја зголемуваат видливоста на прашањата на родовата еднаквост и правата на жените 

во локалната заедница 

• Идентификуваат приоритетни потреби и проблеми на жените од заедниците,  

развиваат и предлагаат решенија до локалните власти 

• Обезбедуваат глас/зајакнуваат маргинализирани/ранливи групи жени  

• Ги мобилизираат и обезбедуваат поддршка од корисничките, релевантни локални 

институции, волонтери/ки и медиуми во решавањето на проблемите и потребите на 

жените од локалната заедница   

• Промовираат локална и прекугранична соработка 

 

 

Акциите можат да вклучат било какви активности кои ќе обезбедуваат креативен и 

рационален пристап за остварување на целите и приоритетите на повикот.  

 

Приоритет за финансирање ќе имаат предлозите кои поттикнуваат заедничко дејствување 

на граѓанските организации во унапредувањето на родовата еднаквост и правата на 

жените во локалната заедница и вклучуваат активности за поврзување и размена на 

искуства со женски организации од Косово. 

 

Организациите кои ќе се пријават на Повикот можат да предложат акции кои се 

спроведуваат во соработка со други регистрирани организации и/или неформални групи. 
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III. Упатство за учество во повикот 
 

Граѓанските здруженија кои се пријавуваат, треба да се регистрирани и да се активни во 

општините споменати погоре во Повикот најмалку една година пред датумот на неговото 

објавување.  

 

На Повикот не можат да бидат предложени акции кои се спроведуваат во рамките на 

тековни проекти на организациите финансирани од други донатор. 

 

На Повикот не е дозволено учество на политички партии, профитни организации и граѓански 

организации кои промовират и користат насилство. 

 

Спроведувањето на акциите треба да се одвива во времетраење од 6 месеци во периодот 

јануари-јуни 2016.  Овој период ги вклучува и активностите за подготовка на детален план на 

реализација, како и подготовката на завршниот наративен и финансиски извештај. 

 

Пријавата треба да биде поднесена од една организација-Носител со која ќе биде потпишан 

договор за грант (даден во прилог на повикот) доколку предложената акција е избрана за 

финансирање.   

 

Грантот ќе се додели во максимален износ од 5000 Евра во денарска противвредност на 

банкарска сметка на организацијата Носител. Предложениот буџет не смее да го надмине 

максималниот износ, ниту да биде помал повеќе од 10% од максималниот износ.   

 

Организацијата-Носител ќе биде единствено одговорна за реализацијата на активностите и  

плаќањата согласно буџетот на акцијата. Префрлање на доделените средства од грантот на 

други правни лица не е дозволено, освен за плаќања на услуги директно поврзани со 

реализацијата на активностите. Средствата од доделениот грант не смеат да се користат за 

плаќање данок на додадена вредност . 

 

Пријавите треба да бидат доставени исклучиво по електронска пошта на следната адреса: 

zdruzenska@t-home.mk не подоцна од 16 ноември 2015 година. 

 

Секоја пријава треба да ги содржи следниве документи:  

 

1. Формулар за пријавување достапен на www.zdruzenska.org.mk Формуларот ги 

вклучува следниве обрасци:  

А. Образец за пријавување на македонски јазик,  

Б. Образец со сумарна информација на англиски јазик,  

В. Образец за предлог - буџет. Буџетот треба да биде испланиран во рамките на 

трошоците дозволени во буџетскиот образец.  
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Обрасците треба да бидат пополнети електронски, напишаните рачно нема да бидат 

земени во предвид. 

2. Копија од решението за регистрација на организацијата издаден од Централен 

регистер на РМ 

3. Куси биографии на клучниот персонал вклучен во реализацијата на проектот 

4. Согласност на организацијата и партнерите за учество во настани организирани во 

рамките на Проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција„ а кои се во 

функција на прекугранично поврзување и вмрежување со организации од Косово, 

размена на информации и искуства и дебата со различните заинтересирани чинители 

од двете страни на границата.   

5. Меморандум за соработка потпишан од организациите вклучени во акција која се 

спроведува во партнерство на две или повеќе организации.  

 

 

IV. Критериуми за оценување и избор  
 

Изборот на организациите на кои ќе им биде доделен грант ќе се одвива во две фази и 

тоа: 

 

1. Оценување на пријавите според основните квалификациски барања 

 

• Образецот е соодветно пополнет и пријавата со придружната документација е 

доставена во рок и на начин предвиден со Повикот 

• Временска рамка и висината на буџетот содветствуваат со барањата од Повикот  

 

2. Оценување на предлог проектите  

 

Предлог проектите ќе се оценуваат согласно следнава табела за бодување: 

 

Критериум Опис Бодови 

Посветеност на 

организацијата на промоција 

на родовата еднаквост 

Мисијата, целите или 

проектите на организацијата  

вклучуваат прашања од 

областа на родовата 

еднаквост или правата на 

жените 

20 

Предложената акција е 

релевантна на Повикот  

Акцијата предвидува 

креативен и рационален 

технички пристап кој  

придонесува кон 

остварување на целите и 

приоритетите на повикот  

30 

Инклузивност Акцијата предвидува 

вклучување на жени од 

различни социјални слоеви, 

20 
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особено маргинализирани 

групи жени  

Локални партнерства и 

прекугранична размена 

Акцијата се спроведува во 

соработка со друга локална 

организација/неформална 

група и содржи активности за 

поврзување и размена со  

женски организации од 

Косово    

30 

 Вкупно 100 

 

 

Акција Здруженска го задржува правото да побара дополнителни информации за 

предлозите или за подносителите на пријавите за коишто смета дека се потребни за 

оценувањето.  

 

Сите организации кои се пријавиле ќе бидат писмено известени за резултатите од Повикот. 

 

За организациите грантисти и партнерските организации ќе биде организирана средба за 

појаснување на правата и обврските кои произлегуваат од доделувањето на финансиската 

поддршка.  

 

Доколку имате дополнителни прашања или потреба од појаснувања ве молиме да се 

обратите на следната електронска адреса: zdruzenska@t-home.mk.    

 


