
 

 

 

АКАДЕМИЈА ЗА ОДРЖЛИВОСТ 
 

Ппвик за пријавуваое 
 

  
ХОРУС вп партнерствп сп SIGN мрежата, а сп финансиска ппддршка на Еврппската Унија, гп пбјавува 
Ппвикпт за пријавуваое за прпграмата „Академија за пдржливпст". Оваа прпграма има за цел да им 
пвпзмпжи на граданските прганизации кпи делуваат вп заедницата да изградат партнерства сп 
пптенцијални нпви дпнатпри, да ја унапредат свпјата дплгпрпчна визија и финансискп планираое и да ја 
ппдпбрат нивната пдржливпст, згплемувајќи ја нивната видливпст и влијание.  
 
Академијата за пдржливпст е дел пд прпектпт "SIGN UP for Impact", имплементиран пд страна на SIGN 
мрежата, a финансиран пд Еврппската Унија преку прпграмата "Consolidating Regional Thematic Networks of 
Civil Society Organisations". Главната цел на пвпј прпект е ппдпбруваое на влијаниетп на граданскптп 
ппштествп вп прпцесите на креираое пплитики и дпнесуваое на пдлуки вп Србија, Црна Гпра, Бпсна и 
Херцегпвина, Кпспвп и Македпнија преку ппдпбруваое на правната и финансиската рамка за развпј на 
филантрппијата, придпнесувајќи на тпј начин за развпј на граданскптп ппштествп и за негпвата ппгплема 
финансиска пдржливпст и легитимитет. Овпј прпект ќе се спрпведува дп есента 2021 гпдина вп пет земји пд 
регипнпт на Западен Балкан: Фпндацијата Траг (Србија), Фпндпт за активнп граданствп (Црна Гпра), 
Фпндацијата Мпзаик (Бпсна и Херцегпвина), Фпрумпт за градански иницијативи (Кпспвп), Здружениетп 
ХОРУС (Македпнија) и Фпндацијата Каталист (Србија). 
 
Ппвикпт за пријавуваое е птвпрен за сите градански прганизации регистрирани на теритпријата на Р. 
Македпнија, кпи ппстпјат најмалку една гпдина и чија примарна теритприја на рабпта е заедницата (селп, 
ппштина, град) каде штп се регистрирани. Ве мплиме имајте предвид дека не мпжат да аплицираат 
физички лица, тргпвски друштва, државни институции, владини тела, институции на лпкалната сампуправа, 
јавни и пбразпвни институции, медунарпдни прганизации, пплитички прганизации и партии, какп и 
градански прганизации кпи делуваат надвпр пд нивната заедница. 
 
 
Опис на прпграмата 
  
Граданските прганизации (ГО) избрани да учествуваат вп пваа прпграма ќе дпбијат двпјна ппддршка - (I) 
јакнеое на капацитетите за кпмуникација сп заедницата и мпбилизација на лпкалните ресурси (II) 
имплементација на прпцеспт на прибираое средства и суб-грантираое. Се пчекува сите прпграмски 
активнпсти да бидат имплементирани ппмеду 1 февруари и 31 декември 2019 гпдина. 
 
 
 
 
 



 

 

I – Јакнеое на капацитетите за мпбилизација на лпкални ресурси  

  
 Фаза на избпр – Пп крајнипт рпк на ппвикпт за пријавуваое а врз пснпва на критериумите на 

прпграмата, ХОРУС ќе избере дп 10 прганизации кпи делуваат вп заедницата да учествуваат вп 
прпграмата; 

 Кпмппнента за јакнеое капацитети – Двајца претставници пд избраните градански прганизации ќе 
учествуваат на два тренинг мпдули: (I) тридневна пбука за пснпви на диверзификација на 
средствата и мпбилизација на лпкални ресурси, принципи и извпри за финансираое, техники за 
прибираое на финансиски средства, дефинираое на аргумент за ппддршка, какп и упптреба на 
спфтверпт CiviCatalyst; (II) двпдневна пбука на кпја граданските прганизации кпи учествуваат ќе 
мпжат да гп финализираат нивнипт аргумент за прибираое на средства, планпт за прибираое на 
средства и прпектната идеја за кпја ќе се бара ппддршка. Тренинг мпдулите ќе се пдржат  вп 
средината на февруари  и на ппчетпкпт на март 2019 гпдина. Имајте в предвид дека присуствптп на 
тренинг мпдулите е задплжителнп за двајцата претставници на граданските прганизации - 
учеснички; 

 Ппддршка – Ппкрај активнпстите за јакнеое капацитети, секпја прганизација ќе дпбие 
кпнсултативна ппддршка за да ја развие свпјата стратешка рамка и да ја дизајнира каузата за 
прибираое финансиски средства. Ппддршката на прганизациите кпи делуваат вп лпкалната 
заедница ќе биде пбезбедена пд ХОРУС; 

 Ппдгптпвка на планпви за прибираое финансиски средства – граданските прганизации избрани да 
учествуваат вп прпграмата ќе треба да развијат и ппднесат кпнечни предлпг-прпекти надпцна дп  13 
март 2019 гпдина. Прпектите ќе спдржат ппдетален ппис и план за реализација на прпектната 
идеја, какп и кпнкретни планпви за прибираое средства. Се пчекува прпцеспт на јакнеое на 
капацитетите да им пвпзмпжи на прганизациите-учеснички да ги прпценат свпите капацитети и да 
дизајнираат реалистичен план за прибираое финансиски средства кпј најмнпгу ќе пдгпвара на 
пптребите, какп и на нивната лпкална заедница. 

 

II - Имплементација на прпцеспт на прибираое финансиски средства и субгрантираое 

  
Избраните градански прганизации ќе треба да ја дпстават пптребната финансиска дпкументација пред да 
дпбијат средства пд ХОРУС 
 

 Техничка ппддршка – Сп цел да се спрпведат активнпстите за прибираое на средства, секпја 
прганизација-учесник ќе дпбие технички грант пд 700 евра вп денарска прптивреднпст. Техничкипт 
грант е наменет за ппкриваое на пптребните трпшпци за спрпведуваое на кампаоата за 
прибираое финансиски средства и мпже да се кпристи за мини-пнлајн и пфлајн кампаои, 
прпмптивни материјали и сличнп; 

 Прибираое финансиски средства – Ппчнувајќи пд март 2019 гпдина, прганизациите-учеснички вп 
прпграмата ќе заппчнат сп спрпведуваое на свпите кампаои за прибираое средства пд 
индивидуални и кпрппративни дпнатпри вп нивната лпкална заедница; Предвиденп е кампаоите 



 

 

за прибираое финансиски средства да траат дп 6 месеци. Прпцеспт на прибираое на средства ќе 
биде кпмпетитивен ппмеду граданските прганизации штп ќе учествуваат, сп штп пние кпи први ќе ја 
спберат планираната сума финансиски средства ќе бидат први кпи ќе се квалификуваат за 
сппдветнипт грант; 

 Грант пд ХОРУС – Овпј грант ќе биде дпделен на пние градански прганизации кпи први ќе ги 
спберат планираните финансиски средства. Вкупнипт фпнд за грантпви изнесува 28.000 евра. Пп 
завршуваоетп на кампаоата за прибираое финансиски средства, секпја граданска прганизација 
кпја ќе учествува ќе ппднесе извештај за средствата штп ги спбрала, а ХОРУС ќе пбезбеди грант сп 
иста вреднпст какп прибраните средства пд ппединци и тргпвски друштва вп приватна сппственпст 
вп изнпс дп 4.000 евра вп денарска прптивреднпст; 

 Имплементација на активнпсти – Граданските прганизации ќе ги реализираат свпите иницијативи 
дп крајпт на 2019 гпдина. Пп спрпведуваоетп на иницијативата, примателите на сппдветнипт грант 
ќе бидат пбврзани да ппднесат краен наративен и финансиски извештај дп ХОРУС. 

 
Вп текпт на двете фази на прпграмата, сите градански прганизации - учеснички ќе дпбијат ппддршка пд 
ХОРУС за развиваое на планпт за прибираое на средства, какп и при негпвптп спрпведуваое. 
 
На крајпт пд пвпј прпцес ХОРУС ќе гп прганизира третипт тренинг мпдул каде штп граданските прганизации 
– учеснички вп прпграмата ќе мпжат да ги разменат свпите искуства вп прибираоетп финансиски средства 
и да сппделат примери за дпбри практики и научени лекции. 
 
Учесници вп прпграмата  
 
Прпграмата е наменета за нпсителите на пдлуки вп прганизацијата кпи се вп мпжнпст да ппсветат време за 
дизајнираое на план за прибираое финансиски средства вп кпнтекст на ппширпката прганизациска 
стратегија. Истп така, важнп е тие активнп да учествуваат вп сите планирани активнпсти. 
 
Предлпжените иницијативи треба да ппфатат некпја пд следниве теми: развпј на лпкалната заедница, 
заштита на живптната средина, спцијална инклузија, спцип-екпнпмски развпј, прашаоа кпи ги засегаат 
жените, рпдпвп зајакнуваое, спцијалнп претприемништвп, врабптуваое на млади и антидискриминација. 
Ве мплиме имајте предвид дека сите градански прганизации треба да предлпжат кпнкретна прпектна идеја 
за кпја планираат да спбираат средства. Минималнипт изнпс штп кандидатите треба да гп ппстават какп 
цел за спбираое на средства вп заедницата изнесува 2.000 евра. 
 
Граданските прганизации кпи претхпднп беа ппддржани преку претхпднипт циклус на Академијата за 
пдржливпст вп рамки на прпграмата кпја беше имплементирана пд страна на SIGN мрежата ппмеду 2013-
2016 гпдина, финансирана пд Еврппската Унија, а кпфинансирана пд Балканскипт фпнд за демпкратија, 
немаат правп да аплицираат на пвпј Ппвик. 
 
Изнпс на грантпвите 
 
Првипт грант вп рамките на пваа прпграма ќе биде технички грант вп висина пд 700 евра штп ќе гп дпбијат 
сите 10 прганизации кпи ќе бидат избрани да учествуваат вп прпграмата. Пптпа, прганизациите кпи први ќе 



 

 

ја дпстигнат планираната сума на прибрани финансиски средства, ќе дпбијат сппдветен грант вп висина дп 
4.000 евра вп зависнпст пд изнпспт на средствата штп ги прибрале. На пвпј начин ќе бидат удвпени 
средствата штп граданските прганизации би ги спбрале вп заедницата, сп штп пптенцијалнптп влпжуваое 
вп кпнкретната заедница би мпжелп да изнесува дп 8.000 евра. При пдредуваоетп на изнпспт на 
сппдветнипт грант ХОРУС ќе ги признае самп средствата прибрани пд ппединци и тргпвски друштва вп 
приватна сппственптст. Средствата спбрани пд јавни институции, лпкални власти, билатерални и 
мултилатерални дпнатпри и фпндации не се сметаат за ппдпбни. 
 
Вкупнипт фпнд за грантпви е 28.000 евра, кпи првенственп ќе бидат дистрибуирани дп првите 7 градански 
прганизации – учеснички кпи ќе спберат максимален изнпс (4.000 евра). Дпкплку планираната сума на 
прибрани финансиски средства е ппниска пд 4.000 евра, ХОРУС мпже да пдлучи да дпдели ппвеќе пд 7 
грантпви. Дпкплку некпи пд прганизациите-учесничли се пткажат пд прпцеспт на јакнеое на капацитети 
или не успеат да ја дпстигнат максималната сума за прибираое средства, сите препстанати средства ќе 
бидат дистрибуирани дп најуспешните прганизации вп фпрма на бпнус грант(пви). Критериумите за 
прпценка на најуспешните прганизации ќе претставуваат диверзификација на ресурсите и пптенцијал за 
дплгпрпчна ппддршка (какп штп се дплгпрпчни дпгпвпри, дпнации сп траен налпг и сличнп). 
 
Критериуми за ппддршка 
 
Грантпвите дпделени вп рамките на пваа прпграма мпже да се искпристат за следниве намени:  
реализација на истражуваоа и студии; Кпнсултации и дебати ппмеду различни засегнати страни вп 
заедницата; Кпмуникациски и инфпрмативни активнпсти какп ппддршка за кпнсултациите сп лпкалните 
засегнати страни; Организираое на кпнференции, тркалезни маси, рабптилници и семинари; Активнпсти 
ппврзани сп застапуваое; Активнпсти за мпнитпринг; Активнпсти за ппдигнуваое на јавната свест; 
Објавуваое на публикации, прирачници и слични материјали; Активнпсти за генерираое прихпди; 
Вмрежуваое ппмеду градански прганизации; Развпј на спцијалнп претприемништвп; Развпј на бизнис 
планпви (и други стратегии за пдржливпст); Различни видпви на активнпсти за прибираое финансиски 
средства (настани за прибираое средства, краудфандинг, аукции, и сличнп); Кпмуникација, видливпст и 
медиумски настани (на пр. дпручек за медиуми, прес-кпнференции, пбјавуваое на статии и сл.); 
Активнпсти за прганизираое и развпј на заедницата; Одржуваое на пбуки; Истражуваое вп заедницата; 
Активнпсти пд сферата на нефпрмалнптп пбразпвание. 
 
Ппстапка за пријавуваое 
 
За да се пријават на пвпј ппвик, прганизациите треба да дпстават пппплнет Фпрмулар за пријавуваое. 
Фпрмуларпт треба да спдржи пснпвни инфпрмации за (а) прганизацискипт капацитет и претхпдните 
искуства (б) партнерствата и кпнтактите вп заедницата (в) мптивацијата за прибираое финансиски средства 
и учествп вп прпграмата (г) првичната идеја за прпектпт за кпј се прибираат средства 
Пппплнетипт фпрмулар треба да се испрати на следнава адреса за е-ппшта: grantovi.horus@gmail.com 
 
Сите прганизации кпи успешнп ќе дпстават уреднп пппплнет фпрмулар вп даденипт рпк ќе дпбијат пптврда 
дека нивната пријава ќе биде земена вп предвид пд страна на ХОРУС. 
 



 

 

 
 
Критериуми за избпр 
 
Пп приемпт на Фпрмуларите за пријавуваое, тимпт на ХОРУС ќе ги селектира пријавите кпи ги 
задпвплуваат пснпвните критериуми на кпнкурспт. Финалнипт избпр на 10те прганизации кпи ќе 
учествуваат вп прпграмата ќе гп направи независна кпмисија. 
 
Критериумите за избпр се следниве: 
 

 Капацитет и мптивација за идентификуваое на нпви извпри на финансираое вп заедницата; 
 Резултатите пд дпсегашната рабпта вп заедницата и нивптп на нивните капацитети за прпектнп и 

финансискп ракпвпдеое; 
 Брпјпт на кприсници и целната група; Ппстигнатите ппштествени прпмени вп заедницата вп кпја 

делуваат; 
 Квалитетпт на ппчетната прпектна идеја; 
 Прпценетипт капацитет на прганизацијата за прибираое финансиски средства вп заедницата. 

 
 
Краен рпк за ппднесуваое 
 
Фпрмуларите за пријавуваое треба да се испратат преку е-ппшта на адресата grantovi.horus@gmail.com 
најдпцна дп 21 јануари 2019 гпдина дп 17 часпт. 
 
ХОРУС не е пбврзан да ги прифати апликациите дпставени пп назначенипт рпк ппради технички или други 
непредвидени пкплнпсти. 
 
Резултатите пд Ппвикпт за пријавуваое ќе бидат пбјавени најдпцна дп 4 февруари 2019. За дппплнителни 
прашаоа, ве мплиме кпнтактирајте ja Нела Мпјспска, Кппрдинатпр на прпграма, nela@horus.mk  
 
Ве мплиме имајте предвид дека 5-те најуспешни градански прганизации ќе бидат ппканети да 
учествуваат вп напредната, регипнална пбука кпја ќе се пдржи вп прплетта 2020-та гпдина, сп учествп на 
други 20 градански прганизации кпи дпадаат пд земјите вклучени вп пваа иницијатива. Овие градански 
прганизации ќе бидат избрани врз пснпва на (а) квалитетпт на нивната идеја за прибираое на средства 
(б) успешнпста вп прибираоетп на максималнипт изнпс (в) сппспбнпст да вклучат различни и брпјни 
дпнатпри сп ппддршка за нивната идеја (г) сппспбнпст да применат инпвативни техники за прибираое 
финансиски средства. 
 
 
Ви благпдариме! 


