Проект на УСАИД за граѓанско општество

Конкурс за доделување мали грантови
за работни стипендии во граѓански организации

Краен рок за поднесување: 6 ноември 2013 година, до 16:00 часот

ВОВЕД
Проектот на УСАИД за граѓанско општество (Проектот) обезбедува поддршка за граѓанското
општество за поттикнување демократски реформи. Овој проект е дизајниран за да придонесе
кон надминување на слабостите на граѓанските организации, вклучително и нивните тешкотии
во обезбедувањето локални поддржувачи, недостигот од ефективни коалиции што можат да
ги зајакнат нивните позиции, и нивната неможност да се зафатат со решавање на прашања што
претставуваат предизвик. Тоа ќе се постигне преку: 1) зголемување на поддршката од
граѓаните и поттикнување граѓански активизам и учество; 2) зајакнување на граѓанските
организации да спроведуваат надгледување на властите и застапување за јавни политики; и 3)
воспоставување мрежи и платформи за поголема мобилизација, соработка и солидарност меѓу
граѓанските организации.
Проектот е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на Соединетите
Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД). Проектот го спроведува Фондацијата
Отворено општество – Македонија (ФООМ), во партнерство со четири локални граѓански
организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и
документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.
ФООМ го објавува овој Конкурс за да им овозможи на заинтересираните истражувачи и
граѓански активисти да работат на постоечки истражувачки проекти во граѓански организации
преку доделување мали грантови за работни стипендии.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАНТОВИТЕ
Со овој Конкурс ќе се доделат грантови од компонентата 2) Надгледување и застапување, на
граѓански организации кои спроведуваат истражувачки проекти. Активностите од оваа
компонента на Проектот на УСАИД за граѓанско општество имаат за цел да го стимулираат
граѓанското општество за поттикнување демократски реформи.
Овој вид грантови ќе обезбеди поддршка на посветените истражувачи и граѓански активисти
да бидат вклучени од 3 до 6 месеци во граѓански организации во Македонија во текот на 2014
година. Грантовите ќе бидат доделени на граѓански организации (во износ до 2.400
американски долари) за трошоци поврзани со стипендистите (плата или хонорар во бруто
износ од 150 до 300 американски долари месечно) и оперативни трошоци за подготовка на
документ за јавна политика (со овој грант нема да бидат поддржани дополнителни хонорари).
Работната стипендија мора да биде реализирана во целост во организацијата – домаќин.
Стипендистите можат да бидат во било која фаза од својата кариера – од универзитетски
студенти до виши истражувачи; не треба да бидат постари од 35 години. Заинтересираните
кандидати мора да бидат номинирани од страна на организацијата-домаќин, откако
претходно тие си избрале организација која според нивното искуство и интерес е соодветна.
Програмата за стипендии ќе допринесе за институционален развој на граѓанските организации
и ќе поттикне соработка помеѓу млади истражувачи и граѓански организации. Помладите
истражувачи ќе се здобијат со практично знаење и вештини за надгледување на властите и за
изработка на иновативни и квалитетни документи за политики преку учење низ работа. Во
организацијата – домаќин, се очекува стипендистите да бидат ангажирани во тековен
истражувачки проект и да развијат конкретен документ за политика. Истражувачките проекти
треба да опфатат една од следните области: Собрание, владеење на правото, судство,
медиуми, трошење на јавните пари, финансирање на политички партии, политики кои се
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однесуваат на граѓанското општество, младински политики, родова еднаквост, усогласување
со политиките на Европската унија (ЕУ), и апсорпцијата на фондовите на ЕУ. Во текот на
програмата, работата на стипендистот треба да биде водена од виш аналитичар /ментор.
Од стипендистите и организациите – домаќини се очекува не само јавно да ги објават
резултатите од работата на стипендистите, туку и да ги користат на начини на кои тие ќе станат
значајни и достапни за широк спектар на корисници. Тие ќе им овозможат на граѓаните,
активистите и застапувачите да ги користат постоечките податоци за развивање аргументи
засновани на докази за промена на јавните политики.
Резултати од работата на стипендистите можат да бидат анализа заснована на истражување за
проширување на информираноста на јавноста за опциите во јавните политики, документ за
подобрување на јавните политики заснован на истражување, или слично.
Овие грантови треба да придонесат за постигнување на втората цел на Проектот: Зајакнување
на граѓанските организации за надгледување на властите и застапување за јавни
политики.

ТЕХНИЧКА ПОМОШ
ФООМ ќе обезбеди за стипендистите обука за истражување насочено кон политики и ќе
поддржи основање мрежа на стипендисти преку заеднички годишни настани.
По доделувањето на грантовите, ФООМ ќе го следи спроведувањето на проектите и ќе
обезбеди техничка помош (обуки и консултации) за сите грантисти, врз основа на нивните
конкретни нивоа на компетентност.
Техничката помош ќе се обезбедува преку специјално дизајнирани обуки за зајакнување на
капацитетите и како одговор на конкретните потреби на грантистите, вклучувајќи обуки за
финансиско управување и поднесување извештаи, односи со јавноста, организациски развој,
мониторинг и евалуација, итн. Грантистите и другите граѓански организации ќе добијат обука
за пишување документи за јавни политики, истражување и надгледување на властите,
застапување, и тематски обуки (процесот на пристапување во ЕУ, трошење на јавни пари,
децентрализација и поделба на надлежностите).
Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општеств ќе биде обезбедена поддршка на
грантистите за изработка и спроведување на стратегии за застапување и комуникации и ќе се
организираат средби за меѓусебно поврзување на грантистите и за споделување на
информации, исксуства и научени лекции, дискусии за тековни проблеми, можни начини за
нивно решавање, како и за можностите за соработка меѓу граѓанските организации во
решавање на прашања од заеднички интерес.

ПРОЦЕС НА ОЦЕНУВАЊЕ
Со овој конкурс ќе се поддржат предлог проекти кои се иновативни и ќе постигнат видливо
влијание и кои:
а) директно ги поддржуваат целите на Проектот на УСАИД за граѓанско општество;
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б) нудат креативни и ефективни стратегии за пристап до информации и за придонес кон
политиките;
г) промовираат интегративен пристап со фокус на етникумите и родот;
ѓ) обработуваат тешки реформски прашања.
Приоритет ќе им се даде на креативни и рационални иницијативи коишто ветуваат одржливост
на долг рок.
Изборот на грантисти е процес кој ќе се одвива во три фази: првично оценување, оценување и
доделување. Секоја пријава ќе биде првично оценета за да се гарантира дека таа ги исполнува
основните барања и дека таа е во согласност со критериумите за квалификација, кои се:
-

дадениот образец за пријавување и прилозите кон него да бидат користени и
поднесени;
образецот за пријавување да биде целосно пополнет и да ги вклучува потребните
прилози;
пријавата да биде поднесена пред истекот на крајниот рок;
образецот за пријавување да не биде напишан на рака;
побараната финансиска поддршка да не го надминува максималниот износ на грант
наведен во овој конкурс;
пријавата да не биде поднесена од политичка партија, профитна организација или
граѓанска организација која промовира и користи насилство.

Пријавата мора да биде во согласност со сите критериуми, со цел истата да премине во фазата
на оценување. Пријавите кои не ги исполнуваат овие услови ќе бидат одбиени.
Сите пријави што биле позитивно оценети во фазата на првично оценување ќе бидат
презентирани пред Комитетот за селекција кој потоа ги одобрува/одбива/условно ги
одобрува. Комитетот за селекција ќе ги оценува апликациите врз основа на
следниве критериуми за избор:
1. Ангажман на стипендистот
(максимум 60 поени)
o Релевантност на потребите и прашањата што се опфатени
во истражувањето
(20 поени)
o Очекувани резултати
(20 поени)
o Биографски податоци на стипендистот и потенцијал
(20 поени)
2. Капацитети и искуство на организацијата
(максимум 30 поени)
o Капацитети за менаџирање и менторство
(15 поени)
o Релевантни искуства и резултати во слични области
(15 поени)
3. Предлог-буџет
o Рационалност на буџетот

(максимум 10 поени)
(10 поени)

Во текот на процесот на оценување, ФООМ може да побара дополнителни информации од
подносителот на пријавата за предлог-проектот или за организацијата, коишто смета дека се
потребни за завршување на оценувањето. Барањето дополнителни информации не
подразбира дека ФООМ ќе го поддржи или нема да го поддржи предлог-проектот. Пред
одобрувањето на грантот, ФООМ може да ги посети пријавените организации.
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До пријавените организации ќе се испратат писма за одобрување, одбивање или за условно
одобрување на предлог-проектите. Организациите чии предлог-проекти ќе бидат одобрени ќе
добијат Договор за грант во кој се наведени правните обврски на организацијата-грантист.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
Секој предлог-проект треба да биде поднесен на образецот за пријавување за работни
стипендии на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, вклучувајќи го образецот за буџет,
и сите потребни прилози. Образецот за пријавување треба да биде целосно пополнет, и тој не
смее да надминува 6 страници (без буџетот и прилозите).
Потребни прилози:
1. Копија од документите за регистрација од Централен регистар на РМ;
2. Годишен наративен извештај од претходната година на организацијата – домаќин;
3. Последно истражување на организацијата-домаќин;
4. Работни биографии на кандидатот и менторот (максимум две страници за секоја
биографија);
5. Изјава на кандидатот за учество во програмата за работни стипендии;
6. Временска рамка за ангажирање на стипендистот (во дадениот формат: Прилог 1);
Комплетните пријави мора да бидат поднесени во две печатени копии на англиски јазик на
хартија од А4 формат. Во прилог на документите, треба да се поднесе и ЦД со електронската
верзија на сите документи. Печатената и електронската верзија на документите треба да бидат
идентични.
Комплетната пријава мора да се поднесе во едно плико, обележано со наслов „Конкурс за
доделување мали грантови за работни стипендии“ и името на организацијата.
Пријавите мора да бидат испратени пo пошта или да бидат испорачани на рака, на адресата
дадена подолу. За пријавите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета
времето на пристигнување на адресата на ФООМ, а НЕ времето на предавање на пратката во
пошта. Пријавите мора да бидат пристигнати во ФООМ до 16.00 часот на 6 ноември 2013
година. Пријавите добиени по овој рок нема да бидат разгледувани.
Материјалите за пријавување се достапни на: www.soros.org.mk и www.civilsociety.mk.
Локални информативни сесии за организациите кои имаат намера да поднесат пријава ќе се
одржат во октомври. Распоредот на овие сесии ќе биде дополнително објавен.

Фондација Отворено општество – Македонија
Бул. „Јане Сандански“ 111
1000 Скопје
Република Македонија
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