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ОГЛАС 

за финансиска поддршка на здруженија и фондации 

за мерки за справување со COVID-19 кризата 

 

Средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Раздел 040.01 - 

Влада на Република Северна Македонија, Програма П – Мерки за справување со COVID-19 

кризата, Потпрограма – 46 Субвенции и трансфери, ставка 464 – Разни трансфери, во вкупен 

износ од 30.000.000,00 денари, ќе се користат за финансирање на програмски активности на 

здруженија и фондации за преземање на итни мерки за справување со кризата предизвикана од 

коронавирусот COVID -19. 

 

1. Вид на програми/проекти што ќе бидат поддржани  

 

Програмите/проектите на здруженијата и фондациите треба да бидат насочени кон 

остварување на една од за следниве приоритетни цели: 

 Информирање на јавноста за мерките и препораките на државните институции за 

спречување на ширењето на коронавирусот COVID-19 (активности за информирање на 

јавноста за следење на препораките на Министерството за здравство, особено важноста на 

придржувањето кон мерката за самоизолација и задолжително носење на заштитна опрема 

на лицето); 

 Правна помош, психолошка помош или совети за безбедност и приспособување за време 

на пандемија за најзагрозените групи, вклучително и спречување на стигматизација на 

заразените со коронавирус COVID-19 и лицата во изолација (спречување говор на омраза); 

 Помош и поддршка на децата од социјално загрозени семејства и децата од руралните 

средини за далечинско учење (учење од дома), со примена на средства за електронска 

комуникација; 

 Помош и поддршка во грижата за стари лица, жртви на семејно насилство и други ранливи 

групи и во нивното приспособување на условите што ги наметна кризата; 

 Набавка и дистрибуција на хуманитарна и санитарна помош за социјално загрозените и 

маргинализираните групи, на локално ниво;  

 Едукација, директна помош и поддршка помеѓу лица со хронични болести, лица со ретки 

болести, стари и изнемоштени лица, лица со зависности, самохрани родители, сексуални 

работници/чки, групи засегнати од ХИВ, лица со попреченост, ЛГБТИ и други социјално 

исклучени групи (на пример  набавки на прехранбени производи и лекови; обезбедување 

на храна,  прехранбени и хигиенски пакети; психосоцијална поддршка и сл.); 

 Директна поддршка за ранливи категории на работници/чки од ниско платени гранки со 

идејни решенија кои ќе им помогнат да остваруваат приходи за време на криза (на пример 

воспоставување он-line продавници за земјоделци/ки поединци); 

 Директна поддршка за ранливи категории на работници/чки кои се дел од неформалната 

економија и немаат можност за искористување на мерките на Владата за финансиска 

помош; 

 Поддршка на ранливи групи со ниски примања за да им се помогне со решенија со кои ќе 

остваруваат приходи за време на кризата; 

 Правна помош на граѓаните од најпогодените заедници за да ги остварат правата од 

мерките кои ги донесе Владата; 

 Анализа на влијанието на пандемијата, вклучувајќи ги и економските ефекти од кризата 

врз жените и ранливите категории и предлози за менување на политиките и мерките; 
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 Промоција на домашното земјоделско производство, локални капацитети за рурален развој 

и туризам и локалното производство на храна; 

 Антикорупциска проверка на политиките кои се донесуваат во време на криза; 

 Предлози за структурни промени и нови политики (во областите здравство, образование, 

социјална заштита, животна средина и др.) кои ќе гарантираат социјално-економска 

правда и правичност; 

 Информирање за заштитата на човековите права и ризикот од стеснување на просторот за 

граѓанските слободи за време на епидемија и вонредна состојба; 

 Справување со дезинформации, лажни вести, стигматизација и говор на омраза; 

 Активности поврзани со дигитализација и електронска писменост на населението 

воопшто, односно како да се зголеми довербата во електронската комуникација и 

работење; 

 Онлајн обука и менторство за невработени лица, со фокус на ранливи категории граѓани, 

за стартување сопствен бизнис; 

 Обезбедување на совети и поддршка за развој на онлајн модули за физичка активност со 

цел подобро ментално здравје за време на пандемија;  

 Информирање и едукација на јавноста за практикување на физичка активност со 

почитување на социјално дистанцирање (развој на упатства, модули). 

 

2. Времетраење на проектите и висина на грантовите 

 

Времетраењето на проектите не може да биде подолго од 6 месеци. 

Висината на грантовите треба да биде помеѓу 600.000,00 и  900.000,00 денари. 

 

3. Основни организациски критериуми  
 

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите 

што учествуваат на овој оглас се: 

 Да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку 

две години пред објавувањето на огласот; 

 Работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност или кон малцинските 

групи и заедници кои се маргинализирани и социјално исклучени; 

 Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа или 

други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело 

двојно финансирање на истите активности од различни извори (не се однесува на 

барањата за надомест на делот за кофинансирање на ЕУ проекти од страна на крајните 

корисници). 

 

4. Проценка на квалитетот на програмите/проектите 
 

Проценката на квалитетот на програмите/проектите на здруженијата и фондациите кои ги 

исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на следните посебни 

програмски критериуми: 

 

Области Максимум 

бодови 

1. Организациски капацитет  20 

Дали здружението/фондацијата има искуство во областа, организациска 

структура и ресурси за спроведување на проектот  

 

2. Релевантност на проектот 30 

Колку целта на проектот ќе придонесе кон реализацијата на дадената 

приоритетна цел; анализа на состојбата и проблемот; избор на целната група 

 

3. Квалитет на проектот 30 

Дали спроведувањето на активностите доведуваат до остварување на 

предвидените резултати во проектот; дали планот за спроведување е јасен и 

остварлив 
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4. Буџет  20 

Дали активностите се соодветно изразени во буџетот; оправданост на 

трошоците 

 

Вкупно 100 

 

5. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави  

 

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават: 

 Пријава со предлог – проект;  

 Предлог-буџет со образложение за оправданост; 

 Копие од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни лица за 

регистрација на здружението/фондацијата не постара од шест месеци.  

 

Обрасците Пријава со предлог-проект и Предлог-буџет со образложение за оправданост се 

достапни на веб-страницата на Одделението за соработка со невладини организации:  

www.nvosorabotka.gov.mk. 

 

Напомена:  

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава за финансиска 

поддршка по огласот.  

Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се 

разгледуваат. 

Доставените прилози не се враќаат. 

 

5. Рок и начин на доставување на пријавите 

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до  11 јуни 2020 година до 12:00 часот.  

 

Пријавата со целокупната документација се доставува по електронски пат на адреса             

nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Пријава за оглас. Страниците кои содржат потпис и печат 

треба да се испратат скенирани. 

 

Здруженијата и фондациите учесници на огласот ќе бидат известени за резултатите во рок од 3 

дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република 

Северна Македонија за 2020 година наменети за финансирање на програмски активности на 

здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата.  

 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk

