ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ
ЗА ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ
НАСОКИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Наслов на проектот: Балканска платформа за младинско учество и дијалог
Civil Society Facility
Operating Grants to IPA CSO Associations
Support to regional thematic associations
- Fourth year
Grant Contract No.: 2017/391-600
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За повикот
Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА (www.alda-europe.eu ) во
партнерство со седум Агенции за локална демократија од Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Србија и Косово и АЛДА Скопје, го спроведуваат проектот „Балканска регионална
платформа за младинско учество и дијалог“ (http://www.alda-balkan-youth.eu ) во
рамките на ИПА Оперативниот грант за развој на граѓански организации, со поддршка
на Европската комисија во рамките на ИПА.
Овој оперативен грант има за цел да ја поддржи работата на Агенциите за локална
демократија и АЛДА Скопје во земјите од Западен Балкан. Проектот ќе придонесе за
структуирање на регионална тематска соработка и координација помеѓу граѓанското
општество и локалните власти од земјите од Западен Балкан како и за подобрување на
младинскиот активизам и учество, особено на младите со помалку можности.
“Локален фонд за млади” претставува фонд кој го обезбедува АЛДА Скопје во рамките
на овој проект, а со цел подршка на локалните иницијативи, неформални младински
групи и младински здруженија во општина Центар и општина Кавадарци.
Основната цел на овој повик за предлог проекти е да се подобри учеството и
вклученоста на младите на локално ниво и да се придонесе за создавање на средина
за вклучување и активирање на младите во локалните заедници во земјите од Западен
Балкан.
Приоритетна тема на повикот за предлог проекти: Целта на „Локалниот фонд за
млади“ е да обезбеди финансиска поддршка за предлог проекти кои ќе поттикнат
младинско учество во различни облици. Секоја година се одредува различна
приоритетна тема која ја зголемува вредноста на предлог проектот доколку истиот се

фокусира на неа. Приоритетна тема за повикот од 2018 е: Образование за активно
граѓанско учество наменето за младински групи
Очекувани резултати:
 Јакнење на капацитетите на младите луѓе (неформални младински групи и
младински здруженија) за активно граѓанско учество на локално ниво, особено
процесите на креирање политики и донесување одлуки;
 Зголемено вклучување на младите со помалку можности во локалните
активности за подобрување на младинското учество;
 Зголемен фокус на јавните власти на локално ниво за учество на младите во
процесите на креирање политики и донесување одлуки;
 Промоција на стандардите на Европска Унија за активно граѓанство во насока на
постигнување еднаквост, богатство и толеранција на различностите.
Активности кои можат да бидат поддржани во рамките на овој повик:
 Активности за јакнење на капацитетите на младите и социјално вклучување на
маргинализираните групи на млади
 Активности кои промовираат дијалог помеѓу младите и локалните институции
и/или локалните власти;
 Активности за промоција на младинско учество во процесите на креирање
политики и донесување одлуки на локално ниво.
 Активности за застапување и лобирање за подобра позиција на младите во
локалните заедници
 Активности кои поддржуваат подобрување на младинското учество во
имплементирањето на локалните политики за општествениот и економски
развој и културата
 Активности кои поддржуваат промовирање на човекови/малцински права во
 локалните заедници, меѓукултурниот дијалог и разбирање.
 Активности за поддршка на културното учество и меѓукултурен дијалог меѓу
младите
Видови на активности:
 Градење на локални капацитети и активности за подигнување на свеста за
поддршка на учеството на младите луѓе
 Организирање на локални јавни настани, дебати, работилници и семинари;
 Спроведување на локални истражувања и анкети
 Создавање на културни производи кои промовираат младинско учество –
изложби, видео материјали и сл.
 Промовирање на меѓукултурен дијалог;
 Промовирање на општествено единство и инклузивен развој
Потенцијални кандидати на проектот:





Формални и неформални групи на млади помеѓу 16-35 години (минимум 5
млади мора да бидат активно вклучени во подготовките и спроведување на
проектот) кои живеат во општината каде што е објавен повикот.
Младински непрофитни и невладини организации со млади од 16-35 години од
вклучените општини: Скопје или Кавадарци

Локација
Сите активности мора да се реализираат во општина Центар или општина Кавадарци
Времетраење на проектот:
Планираното времетраење на проектот не може да биде пократко од 1 месец и
подолго од 3 месеци. Проектот мора да се спроведе најдоцна до 30 ноември 2018
година.
Средства:
Вкупниот износ на средства за мали проекти изнесува максимални 2.000 евра за
Македонија. Целосниот износ на средства за мали проекти на регионално ниво
изнесува 16.000 евра.
Сите средства доделени преку овој повик мора да бидат во рамки на минималните и
максималните вредности кои се доделуваат за проект:
 Минимум: 500 ЕВРА
 Максимум: 1.000 ЕВРА
Предлог проектите доставени од неформални младински групи ќе бидат финансирани
100%, додека за младински организации од овој повик АЛДА Скопје ќе покрие
максимум 95% од вкупниот буџет на проектот, но не помалку од 90% од вкупниот буџет
на проектот.
Како да се пријавите?
Предлог проектот мора да содржи:
1) Формулар за аплицирање
2) Копија од документот за регистрација на подносителот на барањето (за
младинските здруженија)
3) Копија од Статутот на Здружението на подносителот на барањето (за
младинските здруженија)
* Иницијативите на формалните и неформалните (нерегистрирани) групи на млади
ќе бидат управувани од страна на АЛДА Скопје како одговорна страна
Предлог
проектите
треба
aldaskopje@aldaintranet.org .
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Краен рок за испраќање на предлог проектите: 11 јуни 2018, до 17:00 часот.

адреса:

По поднесување на предлогот ќе добиете потврда по емаил. Сите организации треба
да пополнат формулар за аплицирање. Предлозите кои нема да ги исполнуваат
минималните стандарди кои се наведени во насоките за аплицирање, нема да се
разгледуваат.
Заинтересираните апликанти можат да постават прашања во врска со повикот најдоцна
до 1 јуни 2018 година на aldaskopje@aldaintranet.org.
Критериуми за оценување::
Оценување на квалитетот на апликацијата, вклучувајќи го и предложениот буџет, ќе се
врши подоцна во согласност со критериумите за оценување прикажани подолу.
Критериумите за доделување ќе овозможат избор на апликација која договорниот
орган може да ја прифати во согласност со целите и приоритетите на повикот.
Критериумите покриваат делови како што се релевантноста на проектот, негова
усогласеност со целите на повикот на проектот, квалитет, очекуваното влијание,
одржливост и економичност
Бодирање::
Критериумите се поделени на секции и под-секции. Секоја под-секција ќе биде
бодирана со оцена помеѓу 1 и 5, во согласност со следните вредности: 1 = многу лошо;
2 = лошо; 3 = доволно; 4 = добро; 5 = многу добро..
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
СЕКЦИЈА
1. Релевантност на проектот
1.1 Дали проектот е релевантен во однос на целите и
приоритетите на повикот
1.1 Дали проектот е релевантен за младите во локалната
заедница (дали е планиран и спроведен од страна на
младите кои живеат во заедницата)
1.3 Дали со проектот се поттикнува учеството на повеќе
групи
на млади, не само членови на младински
здруженија/неформални групи или директни корисници
2. Ефикасност и изводливост
2.1 Дали предложените активности се соодветни, практични
и
во согласност со целите и очекуваните резултати?
2.2 Дали планот на активности е јасен и остварлив?
2.3 Дали предлог проектот содржи доверливи показатели за
резултатот на активностите?
2.4 Дали нивото на вклученост и учество на партнерот во
проектот е задоволително?
3. Одржливост
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3.1 Дали проектот ќе има видлив ефект врз целните групи?
3.2 Дали проектот ќе има ефект на проширување?
3.3 Дали резултатите од активностите се одржливи:
- Финансиски (како ќе бидат финансирани активностите по
завршувањето на фондот?)
- Институционално (дали институциите ќе дозволат
активностите да продолжат по завршувањето на
проектот? Ќе има ли локална „сопственост“ на резултатите
од активностите?)
- Политики(доколку одговара) (кое ќе биде влијанието на
активностите – на пр. Дали ќе води до подобро
законодавство, методи итн.?)
- Еколошки (доколку одговара) (Дали активностите ќе имаат
негативно/позитивно влијание на околината?)
4. Буџет и оправданост на трошоците?
4.1 Дали активностите се соодветно претставени во буџетот?
4.2 Дали е соодветен односот помеѓу трошоците и
резултатите?
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