„Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на
докази”

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центарот за
економски анализи (ЦЕА) во рамки на проектот “Проценка на влијанието на регулативата во
сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” објавуваат

Повик за доделување мали грантови
на граѓански организации за спроведување на проекти за
истражување и мониторинг
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Опсег на дејствување
Повикот е наменет за граѓански организации регистрирани на територија на Република
Македонија.

Вовед
Проценката на влијание на регулативата (ПВР) е процес кој во Р. Македонија е
имплементиран од 2009г. Покрај дефинираните процедури и временска рамка за консултации во
рамки на ПВР процесот, сепак вклученоста на граѓанските организации останува ограниченa и
несуштинскa. Државните институции иако покажуваат интерес, некои од нив демонстрираат
недоволен капацитет за суштинска вклученост, додека кај дел од граѓанските организации
недостасуваат доверба и компетенции за вклученост во процесот. ПВР извештаите во најголема
мера се формално подготвени документи во кои не е вклучена вистинска евалуација на
финансиските и општествените импликации, како и бенефити од алтернативни опции за
политики. Сето ова е ставено во контекст на јавност и медиуми кои немаат доволно знаење за
ПВР, процес кој има цел да придонесе кон повисок квалитет на легислативата, подобри политики
и управување, соодветна вклученост на засегнати страни, подобро финансиско планирање и
градење на поцврста конекција меѓу владините и парламентарните фази при усвојувањето на
легислатива.
Општата цел на оваа активност е придонес кон доброто владеење во Р. Македонија преку
градење на капацитетите на граѓанските организации за мониторинг и анализа на
спроведувањето на ПВР. Треба да се земе превид дека ПВР има најголем потенцијал да им
обезбеди на засегнатите страни и носителите на одлуки, квалитетни анализи како и простор за
консултации кој ги спречува арбитрарните одлуки и овозможува носење информирани одлуки.
Фокусот на оваа активност е зголемување на можностите за активна вклученост на граѓанските
организации во ПВР процесот и реформите во јавните политки. Идејата зад ваквиот фокус е да
се создаде позитивна средина за вклученост на граѓанските организации и нивните продукти во
ПВР процесот. Втора специфична цел е да се приближи имплементацијата на ПВР процесот
поблиску до јавноста, да се поттикне свеста за ефектите од легислативата и да се иницира
притисок од поширок сет од групи со цел подобра имплементација водена од информирани
дискусии и анализи.
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За проектот
Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за
економски анализи (ЦЕА) во периодот јануари 2017 – декември 2019г. ќе анализираат како се
спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на
законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните
политики во земјата, преку проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка:
Промовирање на креирање политики базирани на докази“ чиј буџет изнесува 332.099 ЕУР и е
финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од 298.889 ЕУР.
Проектот „ПВР во сенка“, ќе придонесе за унапредување на доброто владеење преку
вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на
спроведувањето на ПВР. Целта на проектот е да се зголеми можноста за активно вклучување на
граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку
вмрежување, инклузивни консултации и обуки.
Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од
граѓанското општество и државните институции. Доброто спроведување на ПВР ќе придонесе
кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, зголемено ниво на
законска сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена транспарентност на
политичките процеси.

Проектни компоненти:
Компонента 1: Вмрежување на граѓански организации за подобра легислатива;
Компонента 2: Спроведување на проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во сенка;
Компонента 3: Анализа на спроведувањето на ПВР во Македонија;
Компонента 4: Градење на капацитети на мрежи на граѓански организации за учество и
надгледување на процесот на ПВР;
Компонента 5: Подигање на јавната свест за придобивките од ПВР и проблемите во
спроведувањето.

Приоритетна област
Проценка на влијание на регулатива (ПВР)
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Активности
Хоризонтални активности:


Истражувачки и мониторинг активности за било кој аспект на ПВР;



Објавување на наодите од истражувањата/мониторингот и препораките во форма
на извештај и/или краток документ за политики (policy brief);



Комуникациски и застапувачки активности – 1 (еден) јавен настан за промоција на
извештај / краток документ за политики.

Се поттикнува имплементација на следните активности:


Анализа основани на докази;



Интервјуа, фокус групи, прашалници со релевантни засегнати страни (граѓани/државни

институции) за мерење на нивните перцепции и ставови во насока на ПВР;


Иновативни форми на истражување и прибирање на податоци за ПВР;



Анализа и мерење на ефективноста и ефикасноста на политиките и инструментите;



Имплементација на иновативни пристапни за вклучување на граѓанските организации во

процесот на донесување на одлуки и креирање на политики.
Забелешка: Листата на хоризонтални активности е задолжителна за секоја проектна апликација.
Листата на активности кои се поттикнуваат не е ограничувачка ниту обврзувачка, активностите
се наведени илустративно. Други активности што не се споменати погоре, а кои одговараат на
повикот исто така ќе бидат земени предвид за поддршка во рамките на ова регрантирање.

Методолошки приод
Од граѓанските организации се очекува при подготовка на студиите на случај да ја следат
“Методологијата за мониторинг и истражување на ПВР” развиена од проектните партнери кои го
спороведуваат отворениот повик, која ќе им биде испратена на добитниците на грантовите.

Друга поддршка од проектните партнери
Во текот на спроведувањето на проектните активности (истражувачки и мониторинг
активности), избраните организации ќе добијат менторска поддршка од експерти од партнерорганизациите кои го имплементираат повикот, како и постојана финансиска и административна
поддршка при имплементација од Координаторот за регрантирање. Ќе им се обезбеди учество
во 5 (пет) тродневни работилници за: градење капацитети за ПВР, социо-економски
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истражувачки методи, пишување извештај од анализа, како и работилница за застапување и
лобирање, на кои е задолжително присуство на проектниот тим од организациите добитници на
грант.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОВИКОТ
Грантовата шема има вкупен фонд од 4.305.000 денари (70.000 евра). Максималниот
износ по грант изнесува 615.000 денари (10 000 евра). Најмалку 7 проекти ќе бидат поддржани
преку грантовата шема. Предлог-проектите треба да бидат со максимално времетраење од 12
месеци и да се имплементираат во периодот од јануари – декември 2018 година. Избраните
апликанти немаат обврска да прикажат кофинансирање во рамките на овој повик.
Временската рамка на целосниот проектен циклус е предвидена на следниот начин:


декември 2017: оценување на проектните апликации и потпишување договори



декември 2017 / јануари 2018: регистрација на проектите во Секретаријат за Европски
Прашања



јануари – декември 2018: имплементација на проектните активности



декември 2018: поднесување на финален наративен и финансиски извештај

Предлог-проектите што предвидуваат временска рамка што не се совпаѓа со наведениот период
на имплементација нема да бидат прифатени.
Право на учество на повикот имаат граѓански организации кои:


Се регистрирани во Република Македонија како здруженија или форми на нивно
здружување согласно Законот за здруженија и фондации;



Се основани најмалку 1 (една) година од датумот на објавување на овој повик;



Нивната мисија, визија и фокус на делување е во насока на добро владеење;



Имаат спроведено активности/проекти во областа на демократијата и владеењето на
правото;



Имаат соодветен организациски и финансиски капацитет, и се одговорни за подготовка
и менаџирање на проектната активност;



Апликантот треба да учествува самостојно на повикот. Има право да учествува само со
еден предлог проект и може да добие само еден грант од повикот;



Апликантот нема право да учествува доколку има добиено проект финансиран од ИПА
програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015 ниту како
координатор, ниту како партнер-организација.
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Трошоци
Прифатливи трошоци


Бруто плати / хонорари (максимум 50% од вкупната вредност на проектот).
Организацијата самостојно одлучува колку лица ќе бидат ангажирани.



Трошоци за транспорт



Режиски трошоци (поврзани со проектните активности)



Трошоци за организирање на настани (изнајмување сала, опрема, освежување, итн.)



Трошоци за промоција (изработка и печатење на документи, итн.)



Трошоци за превод



Трошоци за реклама на социјални медиуми.

Неприфатливи трошоци


Финансирање

на

стипендии

и

учество

во

работилници,

тренинзи,

семинари,

конференции од личен интерес на лицата и засегнатите страни во предлог проектот;


Активности кои предвидуваат финансирање политички партии или изборен кандидат;



Ретроградно финансирање проект кој е веќе реализиран;



Хуманитарни и градежни активности;



Нематеријални трошоци (инкајнд).

Забелешка: Ставките во буџетот мора да се во функција на реализација на предвидените
активности. Само трошоци што се поврзани со имплементација на проектната активност ќе бидат
одобрени. Буџетските ставки треба да се детално и недвосмислено објаснети во образецот за
предлог-буџет (Прилог 2). Усогласување на предложениот буџет ќе претходи на фазата на
потпишување на договор со избраните предлог-проекти за доделување грант. Трошоците за
ДДВ не се признаваат. Апликантите со кои ќе биде склучен договор ќе треба самостојно
да спроведат постапка за ослободување од ДДВ по основ на странска донација во
Секретаријатот за европски прашања (СЕП), во соработка со спроведувачите на проектот
ИДСЦС и ЦЕА (координаторот за регрантирање).
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Аплицирање
Граѓанските организации кои ги исполнуваат условите можат да аплицираат со
пополнување на Aпликациската форма (Прилог 1) и Буџет (Прилог 2), кои можат да се најде во
прилог на овој повик. Форматот и критериумите на апликацијата треба да биде запазени.
Последната страна од апликациската форма мора да биде потпишана од законскиот застапник
на граѓанската организација. Кон апликацикста форма и буџет (Прилог 1 и 2) треба да се
прикачат следниве пропратни документи:
1) Тековна состојба издадена од Централен регистар
2) Годишна сметка 2016 година
3) Портфолио на организацијата (на македонски јазик)
4) CV во Europass формат (на македонски јазик) на лицето/лицата* задолжени за
имплементација. *Организацијата самостојно одлучува колку лица ќе бидат ангажирани

Критериуми за селекција


Квалитет на проектна апликација (одговорите мораат да бидат добро структурирани и
аргументирани)



Капацитети на организацијата за спроведување на мониторинг и истражувачки проекти



Активностите се во насока на целите дефинирани во повикот



Видливост на проектните активности и резултати



Сооднос меѓу предвидените финансии и активности.

Начин на селекција
Процесот на селекција ќе биде спроведена од комисија составена од два претставника на
партнер-организациите кои го имплементираат отворениот повик и два надворешни евалуатора.
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Евалуација

Административна проверка (прва фаза)
Апликацијата е доставена во рамки на временскиот рок објавен во
повикот (10 декември 2017г.)
Апликацијата е уредна и ги содржи сите прилози објавени во
повикот (Прилог 1 – Апликациска форма; Прилог 2 – Буџет;
пропратни документи)
Организацијата ги исполнува формалните услови за учество во
повикот (основана и регистрирана согласно Закон за здруженија
на граѓани и фондации најмалку една година пред датумот на
објавување на повикот)
Доколку сите претходни одговори се Да
ЕВАЛУАЦИЈА НА АПЛИКАЦИСКА ФОРМА И БУЏЕТ (втора фаза)
Предложениот проект обезбедува поврзаност меѓу целта,
резултатите и активностите
Проблемот и целта се успешно и прецизно поставени
Активностите се прецизно и успешно поставени и одговараат на
временската рамка
Предложените активности имаат мерливи резултати
Буџетот е реално поставен и одговара на предложените
активности
Организацијата има соодветен организациски капацитет за
спроведување на мониторинг и истражувачки проекти, како и
финансиски капацитет
Обезбедена е доволна видливост на проектните резултати
ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ (трета фаза)
Комисијата за избор има потреба од доставување дополнителни
информации од апликантот
Комисијата за избор по спроведената евалуација донесе одлука за
доделување грант и предлага склучување договор

Да

Не

Вкупно
100 бода
15 бода

Деоделени

15 бода
20 бода
15 бода
15 бода
10 бода

10 бода
Да

Не

Целосните апликации со пропратните документи во pdf. формат се доставуваат само по
електронски пат на адресата: pankovski@idscs.org.mk (со назнака – Повик за доделување мали
грантови - ПВР). Краен рокот за доставување на апликациите е 10 декември 2017 година
(среда) 23:59ч. Апликациите испратени после предвидениот рок нема да бидат прифатени.
Прашања во насока на отворениот повик можете да ги адресирате до 01 декември до Марко
Панковски: pankovski@idscs.org.mk и/или до Ивана Најдоска: ivana@idscs.org.mk
МК
Број 0813-300/17
Скопје, 17.11.2017

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.
Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје. Тел/Факс: +389 2 30 94 760, www.idscs.org.mk,
contact@idscs.org.mk

