ЈАВЕН ПОВИК
ЗА УЧЕСТВО ВО КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ ЗА
РЕГРАНТИРАЕЊЕ ВО РАМКИ НА „ВСС ЕФЕКТ“ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКА
УНИЈА
Тимот на „ВСС Ефект“ проект финансиран од Европска унија преку ИПА програмата за граѓански
организации и медиуми 2016-2017 ги кани сите заинтересирани граѓански организации со искуство
во спроведување на процедури за доделување на грантови да пријават свои претставници за
членови на Комисија за евалуација на предлог-проекти во рамки на објавен повик за унапредување
на банкарството со храна во земјата.
Повикот за регрантирање беше објавен од страна на Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“
на 1 февруари 2019 година. Истиот ќе остане отворен до 15 март 2019 година. Повеќе детали за
повикот ќе пронајдете на веб страницата на проектот: www.wsseffectmk.org.
Заинтересираните граѓански организации кои сакаат да учествуваат во процесот на избор на предлогпроекти во рамки на „ВСС Ефект“ се молат да достават кратко писмо за интерес и да номинираат
лице кое ќе ги претставува во Комисијата за евалуација.
За повеќе информации обратете се на ВСС тимот: Стојне Тодоровска (076-669-565), Душко Христов
(070-343-636) или испратете е-порака на bankazahranamk@gmail.com, contact@wsseffectmk.org.
Дополнителни информации
За проектот
„ВСС Ефект“ e тригодишен проект спроведуван од страна на Здружение „Храна за сите – Банка за
храна МК“ и партнерите: Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенска Банка за храна и
Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА). Проектот, меѓу другото цели да ги зајакне
капацитетите на поединечните организации од неформалната мрежа за банкарство со храна –
Коалиција против гладот и фрлањето храна (КПГ), а со тоа да ја зајакне и ревитализира мрежата
заради нејзина одржливост и координирана заедничка акција и кампања за подобри национални и
локални политики и програми за помош и поддршка (во храна) на социјално загрозените семејства и
поединци во земјата.
За повикот за регрантирање
Повикот за регрантирање беше дистрибуиран до 18 граѓански организации од неформалната мрежа за
банкарство со храна – КПГ. Повикот е од затворен тип и е предвиден за граѓански организации кои, во
периодот на 2018-2019 година, учествуваа во активностите на „ВСС Ефект“ – работилници, настани за
вмрежување и учење, тркалезни маси и сл.
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Во рамки на повикот финансирани ќе бидат најмалку 6 проекти во висина од 5.000 до 10.000 евра.
Повикот е дел од серијате активности за јакнење на капацитетите на граѓанските организации од
неформалната мрежа и како таков, цели да помогне во унапредувањето на активностите на мрежата,
т.е. унапредување на банкарството со храна на локално и/или регионално ниво.
За комисијата за евалуација на предлог-проекти
Повикот за формирање на Комисија за евалуација се објавува со намера:
1. Да се обезбеди независна и непристрасна евалуација на проектните апликации и придружната
документација кон истите, како и,
2. Да се изберат најдобрите предлог-проекти и граѓански организации кои ќе придонесат за
унапредување на банкарството со храна на локално и/или регионално ниво.
За учество во Комисијата за евалуација на предлог-проекти не е предивден паричен надоместок.
Задачи на Комисијата за доделување на грант
1. Комисијата (односно членовите) има за задача да утврди дека организацијата-апликант ги
исполнува условите за аплицирање по повикот за доделување на грант.
2. Комисијата (односно членовите) има за задача да изврши проверка на комплетираноста на
документацијата доставена до Здружение „Храна за сите - Банка за храна МК“, инаку носител
на ВСС Ефект проектот финансиран од Европска унија“. Во случај на некопмлетност на
доставената документација, Комисијата, односно нејзините членови се должни да го
известат проектниот тим за истото.
3. Комисијата (односно членовите) има за задача да ги разгледа формуларот за аплицирање и
буџетот и да оценат дали истите ги задоволуваат основните критериуми за доделување на грант
(пр. висина на буџет, цели на проект и сл.).
4. Комисијата (односно членовите) има за задача да предложат листа на организации на кои ќе им
да им се доделат средства од грантот за унапредување на банкарството со храна.
Конечната одлука за доделување на грант ја носи носителот на проектот односно, Здружение
„Храна за сите – Банка за храна МК“. Конечната одлука ќе биде донесена врз основа на бодувањето
на предлог-проектите кое ќе го изврши Комисијата за евалуација.
Работата на Комисијата ќе започне по 15 март со можност за пролонгирање на почетната дата.
Работата на Комисијата ќе трае не подолго од 5 работни дена со можност за промена на времетрањето
зависно од бројот на апликации.
Членовите на Комисијата не смеат едновремено да бидат членови во управните и/или извршните
органи на граѓанските организации од неформалната мрежа за банкарство со храна.
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