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Впвед
Ппвикпт за дпделуваое на мали грантпви на градански прганизации пд нефпрмалната
мрежа за банкарствп сп храна или Кпалиција за бпрба прптив гладпт и фрлаоетп храна (вп
ппнатампщен текст: КПГ) се спрпведува вп рамки на прпектпт „ВСС Ефект: Градеое на
капацитети и ппдпбруваое на надлежнпстите за вистинскп ублажуваое (сп храна) на
сирпмащтијата“. Кпмппнентата за регрантираое вп рамки на истипт ппфаќа еден тип на
финансиска ппддрщка и тпа:
1. Грант за унапредуваое на банкарствптп сп храна.
Ппвикпт е пд затвпрен тип и е предвиден за градански прганизации кпи изразија спгласнпст
да ушествуваат и кпи вп првата гпдина пд спрпведуваоетп на прпектпт (јануари 2018 г. –
јануари 2019 г.), ушествуваа вп активнпстите за градеое на капацитети преку рабптилници,
настани за вмрежуваое и ушеое и слишнп.
Прпектпт гп спрпведуваат Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“ (БХМК) и
партнерите: Прганизација на жени пд Струмица, СИБАХЕ – Слпвенешка Банка за храна и
Еврппска федерација на Банки за храна (ФЕБА).
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1. ППШТ ДЕЛ
1.1. Кпнтекст
Лпкалните градански прганизации пд нефпрмалната мрежа за банкарствп сп храна (КПГ)
играат знашајна улпга вп прпмпвираоетп, пдржливпста и развпјпт на банкарствптп сп храна
вп земјата, и пспбенп вп пдржливпста и развпјпт на банкарствптп сп храна на лпкалнп
нивп. За да ја испплнат свпјата улпга на дпбри партнери и прпмптпри на банкарствптп сп
храна, граданските прганизации треба успещнп да ги изменачираат предизвиците и
мпжнпстите за унапредуваое на системпт за редистрибуција на вищпци храна на КПГ на
лпкалнп нивп.
Бидејќи лпкалните партнери на банкарствптп сп храна (КПГ) се пние кпи имаат директен
кпнтакт сп крајните кприсници на ппмпщта, вклушителнп и сп лпкалните кпмпании и други
дпнатпри на храна; сп ппщтината и жителите на истата, унапредуваоетп на нивната улпга
вп делпт на: прпмпвираое банкарствптп сп храна, впсппставуваое и развпј на систем за
редистрибуција на вищпк храна на лпкалнп (ппщтинскп) нивп, какп и вп прибираое на
дпказ кпј ќе гп ппмпгне развпјпт на банкарствптп сп храна се пд клушнп знашеое.

1.2. За прпектпт
ВСС Ефект прпектпт e тригпдищен прпект кпј гп спрпведуваат Здружение „Храна за сите –
Банка за храна МК“, какп нпсител на прпектпт и партнерите: Прганизација на жени пд
Струмица, СИБАХЕ – Слпвенешка Банка за храна и Еврппска федерација на Банки за храна
(ФЕБА).
Вп свпјата сущтина, прпектпт цели да ги зајакне капацитетите на ппединешните
прганизации пд нефпрмалната мрежа за банкарствп сп храна – КПГ, а сп тпа, да ја зајакне и
ревитализира мрежата, какп и да спздаде терен за нејзина пдржливпст и кппрдинирана
заеднишка акција и кампаоа за застапуваое и лпбираое за ппдпбри наципнални и лпкални
пплитики и прпграми вп делпт: фрлаое храна, дпнираое на вищпци храна и пружаое
ппмпщ вп храна на спцијалнп загрпзените семејства и ппединци вп земјата.
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Прпектпт се спрпведува вп перипдпд на 2018 – 2020 гпдина и истипт е финансиран пд
Еврппска унија преку ИПА прпграмата за градански прганизации и медиуми 2016-2017.

1.3. За ппвикпт: цели и резултати
Целта на пвпј ппвик е да пвпзмпжи зајакнуваое на капацитетите на граданските
прганизации пд КПГ за кппрдинирана заеднишка акција прптив гладпт и фрлаоетп храна.
Предлпг-прпектите вп рамки на пвпј ппвик треба да придпнесат за ппстигнуваое на некпј
или на сите пд следните резултати:
1. Ппдпбрени практики за застапуваое базиранп на дпказ;
2. Ппгплема преппзнатливпст и видилпвпст на рабптеоетп на граданските
прганизации вп јавнпст;
3. Зајакнати капацитети на граданските прганизации за кпмуникација и спрабптка
сп сите засегнати страни и пспбенп сп лпкалните бизниси, ппщтински власти,
градански здруженија, градани и крајни кприсници.
Ппстигнуваоетп на билп кпј пд гпренаведените резултати ќе придпнесе прганизациите пд
КПГ да бидат ппефикасни и ппуспещни вп реализација на свпите иницијативи и активнпсти
вп делпт на банкарствптп сп храна, какп и да стекнат дпверба кај ппщирпката јавнпст и
пспбенп актуелните и пптенцијални дпнатпри, вклушителнп ппщтински власти и крајни
кприсници и сппдветнп, ппдпбрп да пдгпвпрат на предизвиците сп фрлаоетп храна и
гладпт сп кпи се сппшуваат нивните ппщтини.
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1.3. Распплпжливи средства
Вкупнипт изнпс на финансиски средства кпи се на распплагаое вп рамките на грантпт на
„ВСС Ефект“ прпектпт за унапредуваое на банкарствптп сп храна изнесува 60.000 евра
(3.687.540,00 МКД). Грантпт ќе се дпдели вп еден ппвик дп граданските прганизации пд
нефпрмалната мрежа за банкарствп сп храна кпј ќе биде птвпрен дп 22 март 2019 г.
Вп рамки на грантпт ќе се дпделат најмалку щест мали грантпви вп изнпс:
 не ппмал пд 5.000 евра (307.295,00 МКД) пп грант и
 не ппгплем пд 10.000 евра (614.590,00 MK) пп грант.
При дпделуваоетп на средствата ќе се внимава на регипнална распределба.
Ќе бидат ппддржани предлпг-прпекти кпи траат не ппкраткп пд 6 и не ппдплгп пд 8 месеци.
Перипдпт на спрпведуваое ќе биде прецизнп дпгпвпрен сп пптпищуваое на дпгпвпрпт за
грант.

2. КРИТЕРИУМИ ЗА ППДПБНПСТ
2.1. Кпј мпже да аплицира
Апликанти мпже да бидат дпмащни прганизации кпи се фпрмирани спгласнп Закпнпт за
здруженија и фпндации какп непрпфитни, непартиски и невладини здруженија на градани.
Дппплнителнп, правп да ушествуваат имаат прганизациите кпи ги испплнуваат следните
услпви:


Прганизации кпи БХМК ги преппзнава какп активен шлен или партнер вп
нефпрмалната мрежа за банкарствп сп храна – КПГ и,



Прганизации кпи изразиле желба за активнп ушествп вп ВСС Ефект прпектпт.

Една прганизација мпже да ппднесе самп еден предлпг-прпект вп рамките на ппвикпт.

Целпсната апликација се пищува на македпнски јазик.
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-

2.2. Активнпсти
2.2.1. Ппдпбни активнпсти
Грантпвите преку Прпграмата ќе бидат дпделени за активнпсти кпи ќе придпнесат за
пстваруваое на целта на ппвикпт, пднпснп зајакнуваое на капацитетите на граданските
прганизации за кппрдинирана заеднишка акција прптив гладпт и фрлаоетп храна.
Активнпстите наведени ппдплу се самп пример за ппдпбни активнпсти, нп не се
пгранишени самп на пвие видпви активнпсти:
-

истражуваоа и мапираоа вп заедницата ппсветени на теми теснп-ппврзани сп
банкарствптп сп храна;

-

иницираое и/или вклушуваое вп дијалпг сп лпкалните нпсители на пдлуки и други
релевантни шинители вп ппщтините сп цел етаблираое на механизми за превенција
на фрлаоетп храна и ублажуваое на сирпмащтијата и гладпт;

-

прпмпвираое дијалпг и спрабптка сп други градански прганизии и мрежи;

-

прганизираое настани за презентација на банкарствптп сп храна и сл.;

-

прганизираое пбуки и рабптилници за банкарствп сп храна;

-

прганизираое кампаои за едукација и ппдигнуваое на јавната свест;

-

прпмпвираое птвпрен пристап дп инфпрмации за кплишините фрлена храна,
прпблеми сп гладпт и сл.

Сппдветни активнпсти кпи не се сппменати ппгпре, нп се јаснп ппврзани сп целта и
резултатите на ппвикпт, ќе бидат земени вп предвид. БХМК и партнерите преппрашуваат
апликантите да не се фпкусираат самп на еден тип активнпсти.
Пп пптреба, прпектнипт тим на БХМК ќе рабпти сп прганизациите за ппдпбруваое и
успгласуваое на предлпг-прпектните активнпсти сп Прпграмата.
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-

НАППМЕНА
1. Прганизациите кпи ќе аплицираат за грантпт се пхрабруваат истптп да гп стпрат вп
партнерствп сп една или ппвеќе прганизации пд нефпрмалната мрежа на КПГ.
2. Прганизациите кпи ќе бидат кприсници на грантпт се пхрабруваат да се вклушат вп
други активнпсти кпи се дел пд прпектпт, а се прганизирани и спрпведувани пд страна
на спрпведувашпт на прпектпт. Пример:


Ушествп на заеднишки настани за прпмпција на грантистите;



Ушествп вп рабптилници и настани за вмрежуваое сп цел јакнеое на капацитетите
на граданските прганизации;



Ушествп на тркалезни маси, кпнференции и сл.

2.3. Трпщпци
Вп рамките на ппвикпт, пперативните трпщпци ќе бидат ппдпбни, вклушителнп:
-

надпместпци за хпнпрари, дневници и сл. за ангажираое на лица пд
прганизацијата;

-

патни лпкални трпщпци ппврзани сп активнпстите вп прпектпт;

-

директни трпщпци настанати за време на фазата на спрпведуваое на предлпгпредлпжените активнпсти (вклушителнп и трпщпци за надвпрещни лица/експерти
пд кпи ќе се ппбара струшна ппддрщка);

-

канцелариски трпщпци кпи се релевантни за предлпжените активнпсти.

Вп рамките на пвпј ппвик нема да се сметаат за ппдпбни следните трпщпци:
-

предлпг-активнпсти кпи предвидуваат лишна зарабптка и кприст;

-

за купуваое впзила и мебел;
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-

за купуваое или ренпвираое недвижнини;

-

за купуваое ИТ ппрема;

-

за даваое кредити на трети лица;

-

за загуби при размена на валути;

-

за финансираое пплитишки партии и избпри;

-

за ретрпспективнп финансираое;

-

за финансираое на трети лица и дплгпви и давашки за ппдмируваое дплгпви.

3. АПЛИЦИРАОЕ
3.1. Пптребни дпкументи за аплицираое
Апликацијата за пвпј ппвик треба да ги спдржи уреднп пппплнети следните дпкументи:
-

Фпрмулар за аплицираое кпј се спстпи пд следните делпви: ппщти ппдатпци,
инфпрмации за апликантпт, краткп резиме на прпектпт, предлпг-прпект и листа на
прпверка;

-

изјава на апликантпт;

-

пвластуваое пд кп-апликантпт (дпкплку такпв ппстпи);

-

Бучет;

-

Кппија пд текпвната спстпјба не ппстара пд 6 месеци.
ДПДАДЕНА ВРЕДНПСТ

Какп дпдадена вреднпст на апликацијата, прганизациите се пхрабруваат, нп не се
пбврзуваат да дпстават и кппии пд наративнипт и финансискипт извещтај пд 2018 гпдина.
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-

3.2. Краен рпк и нашин на ппднесуваое
Рпкпт за ппднесуваое на апликацијата е 22 март 2019 г. Апликациите дпставени пп пвпј рпк
нема да бидат разгледувани. Апликациите мпже да се дпстават пп ппщта исклушивп сп
преппрашанп писмп, пп курир или лишнп на рака на следната адреса:
Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“
3та Македпнска бригада, 48А
1000 Скппје
Апликациите треба да бидат дпставени вп запешатен плик сп истакнати следни ппдатпци:
-

Име на прганизацијата;

-

Адреса на прганизацијата;

-

Референтен брпј на ппвикпт: ИПА-2017/394-257-БХМК;

-

Збпрпвите: „ДА НЕ СЕ ПТВПРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ПТВПРАОЕ“.

Запешатенипт плик треба да спдржи:
-

Една апликација вп пригинал сп сите придружни дпкументи (види вп делпт 3.1.);

-

Електрпнска верзија на апликацијата на CD или на USB вп верзија Word/Excel
кпјащтп мпра да биде идентишна сп пешатената верзија.

За апликациите кпи ќе бидат дпставени лишнп и преку курир приемпт ќе биде евидентиран
пд врабптените вп БХМК сп сппдветна пптврда сп датум и време на приемпт. Датумпт и
шаспт на преппрашанптп писмп ќе се сметаат за релевантен дпказ за ппднесуваое вп
зададенипт рпк (ве мплиме лишнп да ппгледнете дали писмптп кпе гп праќате вп ппщтата
спдржи датум и време на пешатпт/налепницата). Апликациите примени пп електрпнски пат
(е-ппщта) нема да бидат разгледувани.
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3.3. Кпмплетираое на фпрмуларпт
Сите делпви на фпрмуларпт мпра да бидат кпмплетирани. Фпрмуларпт мпра да биде
пппплнет на кпмпјутер. Фпрмуларпт кпј ќе биде пппплнет рашнп нема да се земе предвид.
За време на пппплнуваоетп на фпрмуларпт кпристете македпнска ппддрщка. Внимавајте
да не ги брищете наспките и кпментарите вп фпрмуларпт. Внимавајте да ја ппшитувате
бараната дплжина на текстпт за секпј дел пд фпрмуларпт, наспките се дадени вп самипт
фпрмулар. Кпристете фпнт „Ariel“ сп гплемина 11. Се преппрашува фпрмуларпт да гп
пешатите двпстранп.

3.4. Линија за ппддрщка вп прпцеспт
Дпкплку имате дппплнителни пращаоа вп врска сп ппвикпт, истите мпже да се дпстават на
contact@wsseffectmk.org сп назнака: Референтен брпј ИПА-2017/394-257-БХМК, најдпцна
дп 15 март 2019 г. Ппставените пращаоа и пдгпвпри ќе бидат дпстапни на веб страната на
прпектпт www.wsseffectmk.org .
Дппплнителнп ќе се прганизира инфпрмативна сесија, и тпа: на 8 февруари (петпк) 2019 г.
вп Скппје вп прпстприите на хптел „Кпнтинентал“ пд 09:00 дп 15:30 шаспт. Ве мплиме
задплжителнп да гп најавите свпетп присуствп наjдпцна дп 5 февруари 2019 г. на е-маил
листата за кпнтакт сп КПГ.
Се ппттикнуваат прганизациите ажурнп да ја следат веб-страницата и фејсбук-страницата на
ВСС ефект прпектпт за да дпбијат навремени инфпрмации за веќе ппставените пращаоа и
пдгпвпри.
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3.5. Прелиминарна временска рамка
Објава на ппвикпт

01.02.2019

Инфпрмативна сесија

08.02.2019 Скппје

Краен рпк за ппставуваое прашаоа

15.03.2019

Краен рпк за ппднесуваое апликации

22.03.2019

Известуваое за дпделени грантпви и пдбиени пријави

03.2019

Пптпишуваое дпгпвпри

03.2019

Имајќи предвид дека пваа рамка мпже да се прпмени, ги ппттикнуваме прганизациите
редпвнп да се инфпрмираат преку Facebook страната на прпектпт – WSS Effect – Банка за
храна МК и веб-страницата на прпектпт www.wsseffectmk.org.
Спгласнп пдлуката, секпја прганизација ќе дпбие писменп известуваое за статуспт на
свпјата апликација. Спдржината на апликациите нема да биде дпстапна за пренесуваое на
трети лица.

4. ПЦЕНКА НА ПРЕДЛПГ-ПРПЕКТИТЕ
Ппднесените предлпг-прпекти ппдлежат на административна прпверка, прпверка на
ппдпбнпст и пценка за квалитетпт. Предлпг-прпектите мпра да ппминат првп низ
административна прпверка и прпверка за ппдпбнпст за да мпжат да се пценуваат за
квалитетпт. Пние предлпг-прпекти кпи нема да ги испплнат сите услпви пд
административната прпверка и прпверката за ппдпбнпст, нема да бидат пценувани за
квалитетпт.
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4.1. Административна прпверка



Краен рпк: пријавата е дпставена вп зададенипт краен рпк, датум и шас. Дпкплку не
е, пријавата ќе се пдбие;



Фпрмулар за аплицираое: пријавата е дпставенп вп сппдветнипт фпрмулар и истипт
е цплпснп пппплнет спгласнп дадените наспки;



Бучет: бучетпт е ппднесен вп зададенипт фпрмат спгласнп дадените наспки;



Јазик: ппднесенипт фпрмулар е ппднесен на македпнски јазик;



Пригинал и кппии: ппднесената апликација, испешатена, е ппднесена вп 1 пригинал
и 1 кппија вп електрпнска фпрма на CD или на USB;



Изјава: изјавата е уреднп пптпищана пд пдгпвпрнптп лице на апликантпт;



Пвластуваоетп: пвластуваоетп е уреднп пптпищанп пд пдгпвпрнп лице на кпапликантпт, дпкплку има такпв;



Прилпзи: сите прилпзи се уреднп дпставени.

4.2. Прпверка за ппдпбнпст





-

Апликант: прганизацијата е регистрирана вп земјата спгласнп ЗЗФ;
Апликант: една прганизација се јавува сп еден предлпг-прпект;
Апликант: прганизацијата е шленка и партнер на КПГ.

Упатствп за аплицираое
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Апликант: прганизацијата ушествува вп активнпстите на ВСС Ефект за градеое на
капацитетите на КПГ




Текпвна спстпјба: текпвна спстпјба не ппстара пд 6 месеци;

Бараое за грант: предлпг-бучетпт вклушува бараое за грант ппмеду 5.000 и 10.000
евра;



Временска рамка: временската рамка за спрпведуваое на активнпстите вп предлпгпрпектпт е дп максимум 8 месеци.

4.3. Пценка за квалитетпт
Критериуми за пценка
1. Прганизациски капацитет за спрпведуваое на предлпг-прпектпт

Брпј на бпдпви
20

1.1. Дали прганизацијата има дпвплнп искуствп вп прпектен меначмент?

10

1.2. Дали прганизацијата има капацитет за управуваое? (вклушувајќи врабптени лица,
ппрема и сппспбнпст да ракпвпди сп бучетпт)

10

2. Релевантнпст на предлпг-прпектпт сп дефинираните цели и резултати на
ппвикпт

20

2.1. Дали предлпг-прпектпт е вп спгласнпст сп ппставените цели и пшекувани резултати
наведени вп ппвикпт?

10

2.2 Дали предлпг-прпектпт дава јаснп дефинирана залпжба за унапредуваое на
банкарствптп сп храна и јакнеое на капацитетите на нефпрмалната мрежа?

10

3. Ппис на предлпг-прпектпт (ппщта цел, специфишна цел, резултати,
активнпсти, план)

30

3.1 Дали предлпжените активнпсти се сппдветни, практишни и вп спгласнпст сп
ппставените цели и резултати?

10

3.2 Дали акцискипт план е јасен и извпдлив?

10

3.3 Дали ппстпјат јаснп дефинирани индикатпри за мереое на ппстигнуваоата?

10
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4. Претхпднп преземени акции за банкарствп сп храна и/или акции за ппмпщ на
спцијалнп загрпзени лица и фамилиии вп заедницата вп кпја делуваат.

10

4.1 Дали прганизацијата има претхпднп преземенп акции за банкарствп сп храна
и/или акции за ппмпщ на спцијалнп загрпзени лица и фамилии вп зедницата вп кпја
делуваат?
5. Бучет и ефикаснпст на трпщпците

10
20

5.1 Дали активнпстите сппдветнп се пдразуваат вп бучетпт?

10

5.2 Дали пднпспт ппмеду предвидените трпщпци и пшекуваните резултати е
сппдветен?

10

ВКУПНП 100

5. ПРИЛПЗИ
Прилпг 1. Фпрмулар
Прилпг 2. Бучет
Прилпг 3 Изјава
Прилпг 4 Пвластуваое пд кп-апликант (дпкплку такпв ппстпи)
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