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1. Вовед
Во медиумите во Република Македонија честопати се доведува во прашање слободата
на изразување, а условите за работа на новинарите и медиумските работници се
многу тешки и недостоинствени. По згаснувањето на дневниот весник „Дневник“, кој
престана да излегува само месец и пол откако истата судбина ја доживеаја „Вест“ и
„Утрински весник“, кои беа под капата на медиумската куќа „Медиа принт Македонија“,
се поставува прашањето што со вработените новинари и медиумски работници кои
останаа без работа. Истовремено се намалува и работата на дел од новинарите допи
сници, првенствено поради концентрацијата на информации од главниот град на прог
рамите на националниот сервис.
Во организација на ЗНМ се иницираше процес за развој на вештини за проектно пла
нирање и поддршка на дел на порановработените во овие згаснати национални ме
диуми, кои се членови на ЗНМ, со цел да се добијат средства од грантови од некоја од
програмите на донаторската задница или од мали грантови кои ги спроведуваат гра
ѓански организации, а се финансирани претежно од Европската Унија.
За време на дискусијата со 10 членови на ЗНМ, поранешни дописници на медиумите
кои згаснаа, се откри потребата од креирање национален информативен интернет-пор
тал кој третира локални/регионални теми од важно општествено/национално зна
чење.
Во поглед на анализа на состојбата на локално и регионално ниво во Македонија,
беше истакнато дека, за жал, сѐ уште има недоволна застапеност на локални теми
во програмската шема на националните медиуми, и тоа најмногу затоа што нема до
писничка мрежа во МК од страна на националните медиуми, како и фактот дека сѐ уште
има цензура и автоцензура во медиумската сфера.
Во Македонија постоеше силно влијание на централната власт врз медиумите, изразено
преку плаќање јавни средства на приватните медиуми, со што се зацементираа нивните
објективност и непристрасност кон третирање на темите во корист на властите.
Сериозен проблем со кој се соочуваат новинарите од внатрешноста е непочитувањето
на стандарди од страна на националните медиуми за воспоставување дописничка мре
жа, со цел подобро информирање на јавноста во целата држава.
Преку овој документ се дефинираат начините за развој на предлог-проекти за ЗНМ,
неговите членови, новинари и медиумски работници, како и за правните субјекти кои
ги имаат креирано.
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2. Дефиниција и улога на предлог-проект
за грант-поддршка
Предлог-проект е детален опис на серија активности кои имаат цел да решат даден проблем
или да се задоволи одредена потреба. За да биде успешен овој напишан документ, треба:
•

Да обезбеди логична презентација на информации од анализа и истражување на
состојбата

•

Да ја илустрира важноста на проектната идеја

•

Да ја покаже поврзаноста на проектната идеја со минати акции, и

•

Да ги прикаже активностите на предложениот проект

Друга дефиниција за предлог-проект е дека тоа е запишано барање за поддршка од донатор
или програма за грант-поддршка. Тоа е прецизен документ кој треба да го убеди потенцијалниот
донатор да одобри финансиски средства за реализација на проектот.

Еден предлог-проект ги има следните улоги:
1. Презентација на даден општествен проблем
Донаторите обично не одобруваат финансирање проекти без да се има важни општествени
причини за тоа. Предлагачот треба да го објасни значењето на проблемот/ите за кој предлага
да биде финансиран и барателот мора да објасни зошто овој проект треба да се спроведува. Во
предлог-проектот треба внимателно да биде опишан проблемот/ите кои се третира/аат.
2. Да понуди потенцијално решение за дадениот проблем
Предлогот треба да ги опише потенцијалните решенија што треба да се реализираат, како и
причините зошто избраните решенија можат да биде успешни. Во акцискиот план, како интегрален
дел од предлог-проектот, подносителот го опишува она што треба да се направи во секоја од
поединечните фази на проектот.
3. Да побара средства
Предлогот треба да биде добро испланирано и потполно одредено барање за финансирање
или за добивање некаков тип техничка помош.
4. Средство за убедување на донаторите
Предлог-проектот е средство за да се убедат донаторите да започнат да размислуваат за
проблемот на ист начин како што размислува предлагачот, да помогне да се објасни одредена
додадена вредност на проектот – зошто треба да го финансира токму тој проект, а не некој друг.
5. Истовремено и ветување и обврска
При составувањето на предлог-проектот предлагачот ветува дека ќе го реши проблемот
на начин на кој тоа го има предложено и се обврзува да го почитува предложениот план. Кога
проектот ќе биде прифатен и ќе се одобрат средствата, тоа се претвора во договорна обврска
помеѓу донаторот и подносителот на проектот преку потпишан договор за донација.
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3. Главни пристапи кон подготовка
на предлог-проекти
Во подготовка на предлог-проекти кои треба да се поднесат до донаторите постојат два
пристапи:
•

Програмски пристап

•

Опортунистички пристап

ПРОГРАМСКИОТ ПРИСТАП значи дека предлог-проектите се подготвуваат во согласност со
својата програма, а не во согласност со тековните повици за грант-поддршка на донатори. Таквиот
пристап ги подразбира следниве чекори:
•

спроведување на неопходните анализи и истражувања

•

изготвување на предлог-проектите во согласност со вообичаената структура

•

идентификување на потенцијалните донатори

•

прилагодување на предлог-проектите на понудената форма дадена од потенцијалните
донатори (ако постои апликациона форма)

Овој пристап кон подготовка на предлог-проекти е несомнено подобар, но обезбедува многу
потесен простор за прилагодување на проектните цели со приоритетите на донаторот.
ОПОРТУНИСТИЧКИОТ ПРИСТАП значи дека проектот се создава повеќе поради постоењето
на донатори, односно поради постечките средства за проекти со специфични цели. Овој пристап
ги вклучува следните фази:
•

собирање информации за потенцијалните донатори

•

анализа на проблемот, во согласност со целите на донатори,

•

изготвување на предлог-проектите во согласност со критериумите на донаторите.

Од една страна, овој пристап овозможува полесно прилагодување на барањата на донаторите.
Од друга страна, тој е сигурно помалку квалитетен бидејќи поради отсуство на претходна анализа
може да биде неусогласен со потребите на целната група или корисниците

4. Кои донатори и програми за грант-поддршка
постојат во Македонија?
Донаторите можат да бидат поделени во неколку групи:
•

Агенции за меѓународен развој - владините агенции на развиените држави (како што се
американската агенција за меѓународен развој УСАИД, канадската ЦИДА, германскиот ГИЗ,
јапонската ЈИЦА, швајцарската СДЦ, итн.), кои поддржуваат поголеми програми на големи
странски и домашни непрофитни или консултантски организации кои ги реализираат тие
програми. Иако постојат такви случаи, тие релативно ретко поддржуваат/инвестираат во
помали проекти на граѓански организации.
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•

Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) и фондовите на Европската Унија Најголем донатор во Македонија е Европската Унија со предвидени 664 милиони евра
финансиска поддршка во периодот 2014-2020 преку која се реализира втората фаза на
Инструментот за претпристапна помош (ИПА II). Таа финансиска поддршка се реализира
преку грантови, тендери за услуги, извршување на работи и набавка на опрема, како и преку
директно финансирање.

•

Меѓународни организации - се сите мултилатерални и меѓународни агенции на
Обединетите нации (УНДП, УНЕП, УНФПА, УНЦЕФ, УНЦХР итн.), Европската Унија, ОБСЕ,
Советот на Европа и така натаму. Овие организации директно спроведуваат одредени
проекти финансирани од билатералните донатори, но често даваат грантови на други
организации кои спроведуваат проекти ако се вклопат во нивната област на работа.

•

Приватни фондации – кои се основани од страна на поединци кои на овој начин сакаат да
се занимаваат со решавање на одредени проблеми во светот, на пример, фондации како
што се Фондацијата Мелинда и Бил Гејтс, Браќа фонд Рокфелер и Фондациите за отворено
општество на Џорџ Сорос.

•

Посреднички фондации и организации - тоа се непрофитни меѓународни и локални
организации формирани со цел да се соберат средства за одредени прашања од локалната
заедница (поединци или компании), како и од меѓународни организации и фондови, кои
потоа овозможуваат финансирање на разни проекти на помали организации. Програмите
на локалните организации и фондации (МЦМС, МЦГО, ФООМ), како и на меѓународните
фондации присутни кај нас (порано ИТЗ, Search for Common Ground, IRC итн.).

5. Kои се приоритетните области во стратегијата за
финансиска поддршка на ЕУ за Македонија 2014-2020?
ИПА II е главниот финансиски инструмент преку кој ЕУ обезбедува помош за државитекориснички за тие да ги спроведат потребните реформи за членство во Унијата. Финансиската
помош од ИПА II треба да ги постигне следниве четири конкретни цели: (а) поддршка за
политичките реформи; (б) поддршка за економскиот, социјалниот и територијалниот развој; (в)
зајакнување на капацитетите на државата-корисничка за исполнување на (идните) обврски кои
произлегуваат од нејзиното членство во Унијата, преку поддршка на прогресивно усогласување
на националното законодавство со законодавството на ЕУ; и (г) зајакнување на регионалната
интеграција и територијалната соработка.
Финансиска помош на ЕУ за периодот 2014-2020 е поделена во 8 програмски области, и тоа:
ОБЛАСТ 1. Демократија и владеење
Акции: Реформа на јавната администрација, Економско владеење и стабилно управување со
јавните финансии, Децентрализација и локална самоуправа, Поддршка за граѓанското општество и
недржавните чинители, Помош поврзана со пристапувањето во ЕУ
Финансиски инструменти:
•

Проект СИГМА

•

Респа (регионална школа за јавна администрација)

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош националната и повеќекорисничката ИПА
(Инструмент за граѓанското општество)
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ОБЛАСТ 2. Владеење на право и темелни права
Акции: Судство, Борба против корупција, Темелни права, Внатрешни работи
Финансиски инструменти:
•

Договори за твининг, услуги, набавки, работи и грантови

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош

•

Повеќекорисничката ИПА II (за внатрешни работи)

ОБЛАСТ 3. Животна средина
Акции: Усогласување со законодавството на ЕУ за животна средина и климатски промени,
Квалитет на водите, Квалитет на воздухот, Управување со отпадот, Заштита на природата,
Енергија, Климатски промени, Пилот-мерки за воведување одржлив развој и климатски промени
Финансиски инструменти:
•

Договори за твининг, услуги, набавки, работи и грантови

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош

•

Повеќекорисничката ИПА II

•

Помош за поддршка на проектите во европските региони (JAЅPERЅ).

ОБЛАСТ 4. Транспорт
Акции: Хоризонтални прашања, Патна инфраструктура, Железничка инфраструктура
Финансиски инструменти:
•

договори за твининг, услуги, набавки, работи и грантови

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош

•

повеќекорисничката ИПА II

•

помош за поддршка на проектите во европските региони (JAЅPERЅ).

•

Инвестициската рамка за Западен Балкан може да се користи за давање гаранции за заеми
за инвестиции во инфраструктурата

ОБЛАСТ 5. Конкурентност и иновации
Акции: Правна и институционална средина за функционирање на бизнисите, Конкурентност на
приватниот сектор, Локална и регионална конкурентност
Финансиски инструменти:
•

договори за твининг, услуги, набавки, работи и грантови

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош

•

Европскиот фонд за Југоисточна Европа и

•

Финансискиот инструмент за развој на претпријатијата и иновации за државите од Западен
Балкан

•

Програмата за конкуретност на малите и средни претпријатија „КОСМЕ“

•

Програмата за истражување и иновации „Хоризонт 2020“

•

Инвестициската рамка за Западен Балкан може да се користи за давање гаранции за заеми
за инвестиции во инфраструктурата
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ОБЛАСТ 6. Образование, вработување и социјални политики
Акции: Политика за вработување, Образование и обука – градење вештини за нови работни
места и раст, Социјална политика, Хоризонтални прашања
Финансиски инструменти:
•

договори за твининг, услуги, набавки, работи и грантови

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош

•

Програмата за вработување и социјални иновации „Еаси“

•

Програма за образование, развој на вештини, млади и спорт „Ерасмус плус“,

•

Европа за граѓаните и

•

Програмата за аудиовизуелни, културни и креативни индустрии и уметности „Креативна
Европа“

ОБЛАСТ 7. Земјоделство и рурален развој
Акции: Градење институционален капацитет и акции поврзани со законодавството (ГД за
проширување), Политики за земјоделство и рурален развој (ГД за земјоделство)
Финансиски инструменти:
•

ИПАРД

•

договори за твининг, услуги, набавки, работи и грантови

•

ТАИЕКС - ад хок и краткорочна техничка помош кофинансирање на влезниот билет на
државата за учество во релевантните агенции и програмите на Унијата

ОБЛАСТ 8. Прекугранична соработка
Акции: прекуграничната соработка со државите-членки на ЕУ (Грција и Бугарија) ќе продолжи и во
рамките на ИПА II, заедно со прекуграничната соработка меѓу државите од Западен Балкан (Албанија
и Косово*) и можеби со Србија, Учество на транснационалните програми за соработка во рамките
на целта за Европска територијална соработка, финансирана преку Европскиот фонд за регионален
развој.
Финансиски инструменти:
•

Програми за прекугранична соработка меѓу државите од Западен Балкан

•

Балкан Медитеран

Покрај Европската Унија, во Македонија со свои грант-програми се присутни повеќе агенции
за меѓународен развој (УСАИД, СДЦ, итн.), билатерални донатори (Холандија, Германија, итн.) и
мултилатерални институции (Агенции на ООН, ОБСЕ), приватни/јавни фондации (ФООМ, НЕД,
итн.) како и програми за грант-поддршка.

ЗОРАН Документ за политики за најефективните пристапи за обезбедување
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6. Kако се пополнува проектна апликација?
6.1 Како да се напише предлог-проект?
Еве некои принципи во врска со тоа како да се напише ефективeн предлог-проект.
1. Потребно е да ги прочитате претходните предлози.
Читање успешни предлози напишани од страна на други може да ве научи како да ги напишете
вашите. Добро би било да се прочитаат предлог-проектите кои биле испратени до потенцијалните
донатори порано за да се види како другите ги презентираат своите проекти.
2. Потребно е да се пишува за читателот кој ќе ja чита апликацијата.
Некои од луѓето од донаторските организации можеби ја знаат организацијата што го поднесува
предлог-проектот, но некои нема да знаат ништо за неа и за нејзината работа. Мора да се има на
ум и дека можеби имаат многу лоши познавања за регионот каде што ќе се спроведува проектот.
Неопходно е да се има на ум следново при пишување предлог-проект. Предлог-проектот можеби
ќе го читаат луѓе кои не се добро информирани затоа тој треба да ги даде сите информации за да
се добие јасна слика за проектот. Нешто што за некој кој подготвува проекти изгледа очигледно, за
другите може да биде збунувачки.
3. Потребно е повторно да го прочитате тоа што е напишано
Се препорачува повторно да го прочитате тоа што е напишано. Откако ќе го завршите првиот
нацрт на проектот, оставете го настрана барем неколку дена. Кога повторно ќе го читате можно да
најдете неочекувани грешки и да добиете нови идеи.
4. Размена на информации и консултации
Дајте им на други да го прочитаат предлогот и замолете ги за мислење. Се препорачува
разговор за проектот со други членови на организацијата или на проектот. Некој кој има познавања
од областа на социјалната наука може да обезбеди значајни информации за проектот; експерт за
односи со јавноста може да помогне со изготвување стратегија за подобрување на видливоста на
проектните активности.
5. Треба да се биде креативен!
6.2 Основни принципи за подготвување апликации
Во врска со помошта што може да се добие од Европската Унијата, веќе е добро познат
фактот дека финансиите кои се достапни не можат да се користат автоматски туку само со добро
осмислени проекти кои се аргументирани со соодветна документација и се изготвени точно според
прописите. Имено, Европската Унија работи со евра кои се уплатени во вид на данок и поради тоа
дава поддршка само за остварување на соодветно контролирани, транспарентни, правилни и од
аспект на економија делотворени проект-идеи.
Само за реализирање на идеи - колку и да се добри тие - не можат да се набават средства од
изворите на Унијата ниту од кој било донатор. Токму поради тоа соодветното подготвување на
идните апликанти има првостепена важност и паралелно со ова преточувањето на потенцијалните
идеи во форма на апликација според барањата на ЕК. Освен тоа, кој сака да земе дел од помошта
на Европската Унија тој треба да биде оценет како соодветен според строгите правила на системот
на критериуми.
Значи, од изнесеното се гледа дека најголем акцент треба да се стави на планирањето на
проектот. Сево ова може да се оствари со помош на соодветно подготвени и планирани проекти
од страна на апликанти - тргнувајќи од оваа основна идеја, веќе претходно ги прикажавме
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повеќето аспекти на планирање и изготвување проект, а нагласената вредност на истите за време
на подготвување на проектот ќе ја истакнеме повеќепати.
Апликантот на самиот почеток треба да се труди да го убеди донаторот дека помошта ќе ја
користи на најдобар можен начин, успехот ќе биде траен, значителен и позитивен, односно дека во
извесна мера и самиот донатор ќе има индиректна корист од „нештото”.
Треба да предложиме можност за инвестирање во интерес на заедничка цел, од што и
донаторот ќе има полза. Основата за однесувањето е содржана во петте основни принципи на ЕУ програмирање, кофинансирање, партнерство, концентрација и контрола (мониторинг).
Покрај ова, во текот на подготвувањето на проектот треба да внимаваме на фактот дека нашиот
предлог-проект ќе биде во натпревар со многу други проекти, затоа со нашиот план треба да
влијаеме убедливо врз лицата кои се занимаваат со селекција на проекти. Овие стручни лица ги
задолжиле да не даваат поддршка за ад-хок одбрани проект-идеи.
Накусо, во случај на соодветно планирани, добро осмислени и во вид на апликација предадени
проекти, треба да потрошиме доволно време, внимание и извори на ресурси за планирање
на проектот и за подготвување на истиот, и треба да се трудиме да не се концентрираме на
пронаоѓање само на надворешни извори.
6.3 Подготвување документи за апликација
Апликантот по оценување на можностите за поддршка за планирање на проектот и за поддршка
за самиот проект се соочува со текстуалното оформување на проектот, односно со изготвување
документација за апликација, пред сѐ со пополнување на формуларот. Но, добрата проектпрограма не започнува со пополнување на формуларот туку баш спротивно, во овој документ се
артикулира замислата.
Формуларите за апликација, најважниот дел од апликацијата, можеби нема да бидат на
располагање во текот на планирањето на проектот, со што самиот документ не може да биде
пополнет, но најсуштинските моменти на проектот можат да се приготват врз основа на веќе
достапни информации.
Во програмите на ЕУ нашите планови треба да бидат изготвени во вид на точно предвидена
структурална форма, на формуларот за апликација. Формуларот за апликација дава концизни,
но, сепак, сеопфатни информации за компетентните за содржината на поедините проекти.
Единствената структура на формуларот дава можност за
•

проект-предлозите кои се во натпревар да бидат споредливи и на овој начин им дава
помош на експертите за оценување и вреднување на проектот при вршењето на својата
работа.

•

точно да се дефинираат активностите во фазата на реализирање и однапред да ги
определиме активностите кои ќе бидат фиксирани во договорот за помош;

•

а во текот на реализирањето, следењето (мониторинг) и контролирањето, да бидеме во
состојба резултатите да ги споредиме со оригиналните цели.

Структурата на формуларите за апликација за поедини програми е во голема мера прилагодена
на стандардната структура на формуларите употребени во ЕУ.
Освен формуларот за апликација, мошне важни работи се објавениот оглас, листата што
ги содржи потребните документи кои треба да бидат приложени и упатството за апликација.
Последното има за цел да пружа помош при толкување на прашањата што се поставени во
формуларот за апликација, да помага при пополнувањето и воопшто во комплетирањето за
составување на материјалот за апликација.
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6.4 Пополнување на формуларот за апликација
Апликацијата треба да се предаде на пополнетиот формулар за апликација, кој може да се
набави во организацијата/установата која е одговорна за реализирањето на огласот.
Формуларот за апликација треба да се следи точно, треба строго да се почитуваат страниците,
редоследот на прилозите и на другите документи и апликацијата треба да се предаде заедно со
бараните документи и потпишана.
Некогаш апликации за извесни извори можат да се испратат и во електронска форма.
Административните, формалните барања се важни кај сите огласи, посебно кај структурните
фондови. За жал, колку и да е добра една апликација, во случај на непридржување кон формалните
барања, апликантот во полоша ситуација може да се елиминира, а во поповолна ситуација
апликацијата треба да се повтори на правилен начин дополнета со документи во рамките на
даденото време што е предвидено за достава на неприклучените документи.
Сега ќе ги поминеме поедините точки на стандарден формулар за апликација.
Ви го свртуваме вниманието дека подолунаведениот формулар е пред сѐ пример за некоја друга
организација. Релевантните формулари се изготвуваат во малку поинаква форма, но формуларот
во поглед на главните точки дава сосема доволни упатства.

6.4.1. Одбирање на огласот, засегната мерка
Како прв чекор, треба да се увериме дали проектот придонесува за реализирање на целите
на огласот, дали карактерот на проектот е соодветен на една или повеќе активности кои ќе бидат
поддржани од страна на огласот и дали апликантот е од тип кој може да биде потпомогнат во
рамките на огласот.
Во случај на задоволување на критериумите, во оваа точка треба да се определи на кое
падрачје на приоритет аликацијата, односно објавениот оглас се надоврзува. Апликантот ќе
постапи најправилно ако при пополнување на формуларот едноставно ги препише насловот и
бројот на програмата кои се објавени во огласот, или според нивната смисла обележување на некој
приоритет или цел.

6.4.2. Сумирани податоци за проектот
6.4.2.1. Наслов на проектот
Проектните планови стартуваат со текстуална идентификација, односно со својот
наслов. Насловот треба, ако има можност, да биде кус, концизен и адекватен на
содржината на проектот. Добар наслов е важен и од аспект на идентификација.
Не треба да се заборави дека експертот кој е задолжен за вреднување на плановите на
сопственикот на проектот своите први импресии за истиот ќе ги добие токму врз основа
на насловот. Доколку е можно, треба да се избегнува употребата на нестручен, многу
компликуван, односно двосмислен наслов.
6.4.2.2.Географска платформа за реализирање на проектот
Во оваа точка треба да се наведе населеното место/ местото каде што се реализира
проектот. Доколку при определувањето на истото се судриме со проблемот на
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толкување (на пример проектот се реализира на повеќе места), тогаш се наведува
најважното, главното место на реализирање или седиштето на апликантот.
6.4.2.3. Временско темпирање за реализирање на проектот
При дефинирање на времето за стартување со реализација на проектот треба да се
земе предвид дека најраниот термин за вреднување и оценување на проектот, како и
времето на потпишување договор за поддршка обично се определени во самиот оглас.
При определувањето на терминот за завршување на проектот треба да се земе предвид
најдоцниот термин предвиден во огласот и/или најкусото и најдолгото времетраење.
Можеби во апликацијата треба да се дадат само термините за почетокот и за крајот на
проектот, меѓутоа практично е да се изготви подетална динамика од спомнатата. Добро
е временското темпирање да се среди во вид на табела, на пример структурно месечно
или квартално- поедините компоненти, договори и вредноста на планираните исплати
да се изразуваат во бројки. Имено, оваа табела е мошне погодна и при сумирањето на
финансовите показатели на проектот и при следење на реализирањето на проектот.
6.4.2.4. Кратко резиме на проектот
Во оваа точка треба накусо и концизно да ги сумираме целите, активностите и
очекуваните резултати на проектот. При концизното пишување треба да внимаваме
стилот да ни остане стручен, но и разбирлив.
Со оглед на тоа дека лицата кои се задолжени за селектирање проекти при читањето
на оваа точка добиваат слика за содржината на проектот, треба јасно да изнесеме од
кои главни елементи се состои нашиот проект и каков конкретен резултат очекуваме од
остварувањето на целите на проектот.
Доколку нашиот проект претходно добро го подготвивме, сега нема да биде тешко
тоа што стручно сакаме да кажеме да го претставиме во логична структура, убедливо
и аргументирано.
6.4.3. Податоци за апликантот
Во оваа точка ги сретнуваме прашањата што се однесуваат на административните податоци и
текстуалните и нумеричките идентификатори на апликантот. Податоците што се појавуваат тука
во голем дел не бараат дообјаснување, нивното внесување изгледа како рутинска работа, но и тука
можат да се направат грешки.
Треба да прегледаме некои потточки:
•

Датум на основањето: во времето на предавање на апликацијата организацијата апликант
треба да има статус на организација евидентирана и со валидна судска регистрација.

•

Контакт-лице: во оваа точка треба да се наведе лицето, соработникот (може да биде
надворешен или внатрешен соработник) кој ќе биде директно одговорен за реализирање на
проектот. За ова предуслов е лицето за контакт по однос на проектот со кој се аплицира да
биде доволно стручно подготвено и да може во целиот процес на реализацијата во доволна
мера да учествува.

•

Адреси: треба да дадеме адреси и телефонски броеви на кои навистина и брзо можеме да
комуницираме во врска со проектот. Апелот за дополнително доставување документи кој
е стасан на телефакс кај „познаник”, кој не е во дневен контакт со нас, не е сигурно дека ќе
стаса навремено до нас!
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6.4.4. Претставување на апликант
6.4.4.1. Главни дејности на апликантот
Во овој дел накусо се претставуваат најглавните дејности на организацијата апликант
и се наведува кратката историја и позадината на истите. Понатаму треба да се наведат
квалитативните и квантитативните карактеристики за главните дејности. Вообичаено
во оваа точка можеме да аргументираме дека веќе на полето на проектот располагаме
со поранешни искуства, и дека имаме постигнати резултати. При прикажувањето на
дејноста секогаш треба да бидеме „директни”, доколку организацијата се занимава
со многу работи, тогаш е подобро да се истакнат релевантните искуства од аспект на
проектот. Наброени цели и дејности препишани таксативно од основачкиот документ
само го зафаќаат местото на конкретни податоци, а и инаку основачкиот документ
обично треба да се приложи.
6.4.4.2. Главни можности за понатамошен развој на дејноста
Во оваа точка треба да се скицира кои се најважните можности за понатамошен развој
на дејноста, кои се стратегиските правци ( дрво на цели и СВОТ-анализа подготвени за
време на планирањето обично даваат обилство на идеи и информации во оваа насока).
6.4.4.3. Слични проекти на апликантот во изминатите 5 години
Името на точката можеше да биде едноставно „референца”. Од една страна, поради
финансиски причини, а од друга страна, поради докажување на капацитетот на
проект-менаџментот, апликантот треба да прикаже во реализацијата на кои слични
проекти учествувал во изминатата година. Слични проекти можат да бидат проекти
реализирани од извори добиени во системот на огласи или од сопствени извори.
Освен прикажувањето на типовите проекти, треба да се даде информација и за
нивните вредности. Веројатно во оваа точка ќе ни се повторат искуствата што веќе
ги наведовме во делот за прикажување на организацијата, но тука структурата е
полимитирана. Треба да се обидеме двете точки да ги искористиме, да ја прикажеме,
колку што е можно поопфатно, нашата релевантна дејност.
6.4.4.4. Искористување на поранешни донации
Тука треба да се наведат веќе добиените донации во заедницата или домашни средства
од централниот буџет со давање податоци по однос на предметот, сумата, изворот и
датумот на поддршката. Доколку воопшто постојат, задолжително треба да се спомене
какви донации имало порано во целното подрачје и какво влијание истите имале на
подготовката на нашиот сегашен предлог. Има влијание на начинот на гледање на
стратегијата доколку нашите планови, со цел да се зајакнат, се меѓусебно поврзани со
слични проекти реализирани со финансирање од заедницата, од изворите на државата,
односно од сопствените сили. Наведете ги резултатите што ги има постигнато
спомнатото искористување. Доколку за време на искористувањето на некоја донација
имавте потешкотии, треба да ги кажете.
6.4.4.5. Човечки капацитети, ангажирани експерти, соработници
Од аспект на реализирање на проект, клучно значење има какви човечки ресурси
може апликантот да стави на располагање. Освен ова треба да се смета на тоа дека
реализирањето на нашиот проект бара постојани лидерски одлуки. Во процесот на
реализирање по однос на организацијата, упатно е да се создаде директна врска
помеѓу носителот на одлуки/раководител и назначениот проект-менаџер, и истата да
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се наведе во проектот. Практично ова значи создавање на рамките на институцијата на
легално и брзо донесување одлуки. За успешното реализирање на проектот посебно
е важн активна соработка на сопственикот на проектот (и по потреба од партнерите)
со стручни лица кои располагаат со соодветно искуство. Треба да се презентира какви
стручни лица можеме да вклучиме во реализирањето на проектот доколку ја добиеме
поддршката. Едноставното набројување на актерите не е доволно. Потребно е за
цело време на планирање и остварување на проектот да се обезбеди партиципација
од страна на најважните учесници. Значи, треба да се опише кој ќе ги координира
учесниците на проектот, кој е проект-менаџер, кој за која област, активност е одговорен.
Има такви огласи каде што во овој дел на формуларот за апликација треба да се
назначат конкретни лица, и треба да се дефинираат нивните задачи и одговорности по
однос на проектот. Често барање врзано со оваа точка е да се приложат и биографии во
приклучената документација.
Важно!
При планирањето да сметаме само на лица кои навистина можат да се вклучат во
проектот! Менување лица кои се назначени во проектот како лица кои работат во
фазата на реализирање обично е врзано со услови наведени во огласот на ЕУ!
6.4.5. Детално прикажување на проектот
6.4.5.1. Оправданост на проектот
Во доленаведените точки задачата е да се презентира деталната содржина на проектот. Треба
накусо да се напише општествено-економската карактеристика на појдовното опкружување
(населба/подрачје, регион) на проектот, и зошто и во која насока ова опкружување треба да
биде изменето. Кога го образложуваме проектот треба да се земат предвид сите фактори
кои се релевантни од аспект на проектот. Ваквата активност е прикажување на состојбите
кои претходеле на проектот и презентирање фактори, развојни ситуации кои довеле до
создавање на сегашната состојба.
Треба да презентираме каков проблем (проблеми), потреба (потреби) во развој сакаме да
решиме со помош на проектот! Кога проектот се базира на некои предуслови кои егзистираат
во регионот/ организацијата, треба да го претставиме тој предуслов. Сумирајте кои се
факторите кои до сега го сопирале искористувањето на предусловот!
Треба да се повикуваме на статистиката од испитувањата и истражувањата што му
претходеле на проектот колку што е можно повеќе.
Од горното јасно се гледа дека информациите кои се собрани во текот на изготвување на
дрвото на проблеми и СВОТ-анализата тука можеме и наративно да ги прикажеме.
6.4.5.2. Цели, целни групи на проектот
Определувањето на целите на проектот пред сѐ треба да има појдовна основа во проблемите,
потребите кои се изнесени во претходната точка.
(Поради тоа, дрвото на проблемите го претворивме во дрвото на цели. И поради тоа
внимававме на поврзаноста помеѓу причините и последиците). Кај секој проект може да се
определи една подолгорочна општа цел и една краткорочна конкретна цел.
Подолгорочната општа цел е далечната цел во чие реализирање проектот има намера да
даде придонес. Реализирањето на оваа далечна цел веќе е надвор од временската рамка
на реализирање на проектот, односно освен успешноста на проектот, на реализирањето
можат да имаат влијание и бројни други фактори. Ваква општа далечна цел може да биде на
пример зголемување на нивото на приходите во еден даден регион, зголемување на нивото
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на вработеноста, односно на нивото на стручната подготвеност. Целите можат да бидат
насочени кон решавањето на проблемите, на пример намалување на невработеноста или
на сиромаштијата, но можат да бидат насочени кон реализирањето на некои предуслови,
предности кои до сега беа неискористени, на пример искористувањето на добрите
предуслови за туризам.
Краткорочната конкретна цел е целта која со реализирањето на проектот ќе ја постигнеме
непосредно, на пример воведување нови продукти, услуги, постапки и методи.
Во овој дел треба да ги дефинираме долгорочната општа цел и краткорочната конкретна
цел. Без оглед на тоа што е целта на проектот, треба да се трудиме да ја дефинираме точно и
концизно, и доколку е можно, таа да не се однесува само на зголемување или намалување на
нештото туку да го определиме и очекуваниот опсег на намалувањето и зголемувањето (на
пример изразено во проценти).
Доколку дефинираме поголем број цели, треба да внимаваме истите меѓусебно да бидат
синхронизирани и да се зајакнуваат меѓусебно.
Можеби најчестата грешка на апликациите е тоа што во описите се застапени само општите
карактеризирања на проблемите и целите, и апликантот не соопштува (можеби и самиот не
знае) што, зошто, кому и на кој начин сака да се реализира побараната помош.
Во определување на целната група треба да се претстават организациите/ кругот на лица чија
позиција проектот сака да ја подобри. Треба да се објасни и зошто е потребно реализирање на
проектот за овие лица или установи. Определување на целите со самото поставување на дрво
на цели е веќе сторено во фазата на подготовки. Поедините хиерархиски нивоа на дрвото на
целите обично се исти како долгорочните, краткорочните и конкретните цели. А адекватното
сумирање на целните хиерархии на проектот ги содржи трите горни графи од првата колона
од логичната рамковна табела. И тука не треба нашите планови кои се веќе осмислени во
фазата на планирањето да ги трансформираме во наративна форма.
6.4.5.3. Содржина и активности на проектот
При претставување на содржината на проект и поедините активности, прв чекор е
презентирање на сегашната состојба (на пример, какви активности се преземени до сега, кои
од елементите кои се потребни за развој веќе стојат на располагање.) По ова треба јасно да
кажеме и тоа кои се најважните чекори кои водат до постигнување на нашите цели, односно
треба да се опишат најважните активности што треба да се направат во рамките на проектот
а за кои би сакале да добиеме помош. Од описот треба јасно да се види по број и по карактер
колку и какви активности планираме. Освен описот на активности, треба да ги претставиме и
активностите и методите што го прават нашиот проект единствен или модерен.
Активностите всушност ја претставуваат најдолната графа од првата колона од логичната
рамковна матрица. Обично тргнувајќи од искуствата од поранешните проекти, овие
активности можеме лесно да ги планираме во мали работни групи со учество од неколку
лица. Во оваа етапа на планирање можеме да употребуваме и таканаречени методи за
планирање на работа, но обично програмите за кои аплицираат цивилните организации не
го бараат ова. Во текот на планирањето со земање предвид на конкретните активности кои
ги поместуваат целите на проектот и претходното осмислување на реализирање на истите
можеме да стасаме до акциониот план кој го опишува проектот.
Важно!
При подготвување на акциониот план освен активностите кои ги помагаат нашите стручни
цели, треба да размислуваме и за тоа какви менаџмент задачи имаме според барањата на
огласот (задолжителна обука, реферирање, склучување договор, итн.). Доколку соодветно
водиме сметка за тоа, тогаш во фазата за оценување на оценувачите ќе биде јасно дека од
аспект на менаџмент секој детаљ на проектот ( и на програмата на огласот) ни е јасен!

18

ЗДРУЖЕНИЕ
НА НОВИНАРИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА

6.4.5.4. Етапи
Доколку проектот може да се подели на повеќе етапи, треба да ги претставиме поедините
етапи, односно нивните рокови. Треба да се внимава датумите на реализирање на поедините
етапи да бидат сместени помеѓу определеното време како почеток и завршеток на проектот.
Определувањето на етапата обично значи завршување на поголем број активности кои
се врзани меѓусебно, често истите ги врзуваме со постигнување на непосредните цели на
проектот. Целисходно за нив ќе најдеме и индикатори. На пример, во една програма за
едукација затворањето на поедините елементи на истата можеме да го сметаме за етапа, и за
ова, по сѐ изгледа, во логичната рамковна табела можеме да најдеме и индикатори. Слично,
при реализирање на една апликација, работната задача препишана од донаторот може да се
третира за етапа ( на пример, изготвување на завршен или периодичен извештај за програмата).
6.4.5.5. Буџет на проектот
Оваа точка во формуларот за апликација е планираниот буџет за реализирање на проектот,
значи служи за прикажување на големината на проектот, а нејзиното пополнување се врши врз
основа на дадената програма со адекватно форматирање.
При планирањето треба да се земат предвид ограничувањата по однос на големината на
проектот, максималната можна поддршка и групата на трошоците кои можат да бидат
признаени, а се дадени во описот во предметниот оглас. Исплатливо е да се аплицира само за
таков проект каде што очекуваните трошоци за реализирањето се исти како големината на
проектот дадена во оглас, инаку нашиот проект во рамките на предметниот оглас не може да
биде поддржан.
При предавањето на апликацијата обично треба да се докажува постоењето на поедините
елементи на финансиски извори предвидени за финансирање на проектот (сопствен извор на
апликантот, придонес од партнерите, банковен кредит, барана поддршка, друга донација или
друг извор).
Инаку, пополнувањето на формуларот се врши според смислата, меѓутоа, сепак, треба да се
посвети внимание на следното:
•

Во поедините прирачници за апликација различно е толкувањето на односот за сопствениот
дел ( на пример, во буџетот на целиот проект се определува сопствениот дел во %, или % дел
од бараната помош итн.)

•

Обично се лимитирани ставките за набавка на средства и услуги, како и градежната
инвестиција финансирани од трошоците на проектот.

•

Финансиската рамка на реализирањето на проектот уште на стартот ги дефинира бројот и
големината на ставките и од ова воопшто не може да се отстапи.

•

Ставките што се наведени во прирачникот за апликација под име „ставки кои не можат да се
пресметуваат” никогаш не внесувајте ги во пресметката.

•

Доколку во прирачникот за апликација не ја најдеме ставката што сметаме дека е потребна
ниту во категорија „ставки кои се пресметуваат” ниту во „ставки кои не можат да се
пресметуваат” , за ова писмено треба да го прашаме тој што го распишал огласот!
• При изготвувањето на пресметката треба да ги земеме предвид правилата за оданочување
и книговодствените правила, но да не се обидуваме редовите од пресметката да ги
толкуваме како категории од контен план.

•

За набавките (услуги, градба, опрема), во огласите на ЕУ се предвидени системи на постапки
за набавки ( овие се врзани и со трошоци, но нивното реализирање може да има влијание и на
динамиката на планот).

При прикажување „најдобра вредност” (доколку ја бара програмата за апликација), треба да
се аргументира ефикасноста на проект-трошоците, според можностите треба да се споредат
трошоците, односно бараната помош со резултатите кои се очекуваат. Треба да употребуваме
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квантитативни показатели (на пример, при изградба, цена по квадратен метар, во случај на
едукација, трошок по еден учесник).
Буџетот на огласите од ЕУ обично станува комплициран поради регулативата, но ако се
изземаат исклучоците, не бара економска стручност на високо ниво. Како и за изготвување
на акциониот план, при планирањето на поедини редови од буџетот слободно можеме да
се базираме на нашите „пазарни” искуства, лаичка стручност. Секако има такви ставки за чие
проценување немаме доволно пазарно познавање (никогаш до сега не сме купиле лаптоп),
во овој случај можеме да побараме понуди или мислење од некој познаник кој има доволно
пазарно искуство.
Важно!
Пополнувањето на буџетот треба да биде реално, но треба да знаеме дека овие ставки ги
претставуваат најголемите суми што можат да бидат потрошени! При реализирањето на
проектот, средствата останати во некој ред можат евентуално да бидат прераспоредени по
пат на постапка за коригирање на договорот!
И на крајот треба да подвлечеме дека броевите вметнати во табелата значат преземање
финансиски обврски. Формуларот за апликација можеби уште не е договор, но апликантот
треба да се погрижи за ветените финансирања, сопствен дел. Доколку апликантот не ги
исполни овие обврски, тогаш може да дојде до проблеми при реализирањето, во најлошиот
случај може да ја изгуби помошта од ЕУ. Поради тоа треба да наведе само извори кои сигурно
можат да ги преземат тие обврски. Доколку во текот на реализирањето на проект не ни успее
алокацијата на ветениот сопствен дел, тогаш пропорционално се намалува и помошта. Дел од
помошта што нема да биде искористена од овие причини, ќе биде „изгубена” и за други лица.
6.4.5.6. Процени со бројки по однос на изводливоста на проектот
Проект поддржан од ЕУ треба да има гарантиран успех. А резултатите, пак, треба да се
мерливи (за ова служи индикацијата!). Резултатот на секој проект може да се мери со некој
физички показател, за мерења се предвидени индикатори, мерни бројки (на пример бројот на
учесниците на конференција, бројот на реализираните обуки, бројот на лицата кои со одличен
успех ја завршиле обуката, или бројот на клиенти кои во текот на програмата биле советувани,
итн.). Во планирањето на индикаторите голема помош дава примената на методата логфрејм,
која веќе ја претставивме.
6.4.5.7. Пошироки резултати и влијание во засегнатиот регион или гранка
При прикажување на регионално или гранковно влијание на проектот, ги прикажуваме
влијанијата на проектот кои можат да се очекуваат во поширокото опкружување ( на пример,
благодарејќи на реализирањето на проектот, ќе стартуваат понатамошни развојни процеси
во регионот). При изготвување на дрвото на проблемите и дрвото на целите, обично се
позанимаваме со оваа тема, но и СВОТ-анализа на целосното проектно опкружување дава
податоци за истото. И тука нема да имаме друга задача освен да напишеме текст за откриените
„идеи”.
6.4.5.8. Поврзување со други проекти
Во оваа точка треба да се наведат насловите и кусиот опис на проектите што се врзуваат со
проектот и веќе се предадени или ќе бидат предадени.
Може да се случи да има потреба од елаборирање на точките за врзување помеѓу предадениот
проект и проектот што се врзува за истиот (слични цели или цели кои се надополнуваат, целни
групи, активности, очекувани резултати). На пример, заедничка цел може да биде развивањето
туризам во регионот, а во остварување на истата можат да учествуваат проекти кои се
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дополнуваат, а се со средства од повеќе апликации. Секако треба да спомнеме ако предуслов за
започнување на нашиот проект е успешното завршување на друг проект.
6.4.5.9. Примена на принципите еднаквост на шанси и можност за одржлив развој
При подготвување на апликација и на проект во ЕУ често треба да се земат предвид и овие две
хоризонтални точки на гледишта. Значи проектот кој треба да биде остварен:
•

треба да ги исполнува предусловите за одржлив развој,

•

да обезбеди почитување на еднаквост на шанси.

При давање одговори треба да внимаваме на тоа да не даваме одговори од општ карактер
туку конкретно да определиме како ќе влијае проектот на полето на реализирање на
хоризонталните цели.
Секако постојат такви проекти кои не влијаат директно врз остварување на некои од
хоризонталните цели. Доколку се работи за таков проект, тоа треба да се образложи.
Истовремено доколку во дадениот миг нема директна врска помеѓу проектот и хоризонталната
цел, тогаш е добро да се осмисли и да се изнесе на кој начин би можел проектот да се прошири
или да се развие за да биде од полза при реализирање на хоризонталните цели.
6.4.5.10. Евентуални пречки и ризици во реализирањето
Реализирањето на секој проект е врзан со извесни ризици и пречки, од кои добар дел можат
да се елиминираат или да им се намали влијанието доколку им се познати на реализаторите
на проектот. Планерите и менаџерите на проектот во поголем број случаи не се во состојба да
ги контролираат или не можат да влијаат на сите фактори кои се важни од аспект на нивниот
проект. Освен ова, се претпоставува дека не можат да преземат задача истовремено да ракуваат
со сите фактори од еден сложен проект. Поради тоа, неминовно ќе има фактори кои треба да се
земат како надворешни, попречувачки или се елементи на ризик.
Целта на горното прашање оценувачите на апликацијата да можат да се уверат дека темелно го
осмисливме процесот на реализирање, ги анализиравме можните пречки, факторите на ризик
и имаме конкретна замисла по однос на нивното решавање. Во интерес на истото треба да
процениме колкава е веројатноста да се реализираат откриените ризици, односно колкаво ќе
биде нивното влијание ( на пример високо/средно/ниско) кога ќе дојде до нивно реализирање.
Треба накратко да напишеме какви обиди преземаме за справување со поединечните ризици
(овој дел веќе порано го завршивме со СВОТ-анализата, овие пречки можеме да ги пронајдеме
во последната колона од , значи и тука немаме друга работа освен да ги преточиме во
наративен текст!)
6.5.5.11. Можности за долгорочна одржливост на проектот
Одржливоста значи дека планираните инвестиции треба да останат витални и по завршувањето
на проектот. Апликантот треба да даде аргументи за ова и за тоа дали потребните трошоци за
долгорочно функционирање се обезбедени.
Во оваа точка треба да се претстават и активностите што треба да продолжат и по
завршувањето на помошта. Фактори за одржливост можат да бидат на пример, соодветна
технологија, општествено-културолошки точки на гледишта, капацитет на установа или на
менаџмент, стопански и финансиски предуслови (на пример дали ќе се обезбеди одржување
и функционирање на услугата што е создадена во рамките на проектот, дали ќе стојат на
располагање соодветни тренери за реализирање на програмата за обука, дали материјалот за
обука кој е изготвен во рамките на проектот ќе стаса до лицата /организации кои не се вклучени
во обуката, а се дел на целната група итн.). ( можеме да ги црпиме од делот „можности” од
СВОТ-анализата! )

ЗОРАН Документ за политики за најефективните пристапи за обезбедување
СТОЈКОВСКИ неповратна финансиска поддршка за новинари и медиумски работници
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6.4.6. Партнери
Предуслов за успешното реализирање на проектот е активно вклучување на партнерорганизациите заинтересирани за проект во работниот процес. Прилагодувајќи се до веќе
спомнатата основна идеја за партнерство, при определувањето на партнерските организации
траба да се земаат предвид сите организации чија помош или активна соработка се потребни при
реализирањето на проектот. Во интерес на размислување на ист начин и заедничко планирање,
практично е во подготвувањето на дадената апликација активно да се вклучат и партнерорганизациите на апликантот.
Истовремено важно е да се спомне дека во партнер-организации не припаѓаат организации/
фирми кои во етапата на реализирање на проектот ќе соработуваат како изведувачи, добавувачи.
Согласно со барањата на фер конкуренција, организацијата/фирмата која учествувала во
подготвување на еден проект не смее да учествува во набавките во реализацијата како доставувач.
Обично во вид на текст треба да се претстави на кој начин ја предвидуваме соработката со
партнерите. Доколку веќе со вашите партнери ги фиксиравте рамките на соработка во вид на
конзорцијална/ спогодба за соработка, треба да се набројат и главните точки на оваа спогодба.
Често се случува кон апликацијата да треба да се приклучи и оваа спогодба и/или изјавата за
партнерство.
6.4.7. Потпис
Еден од најситните детали, меѓутоа мошне важен е, пополнетиот и испечатен формулар за
апликација треба да го потпише овластениот раководител.
По пополнувањето на формуларот, треба да се потпише изјавата што се наоѓа на крајот на
формуларот, практично е (во некои случаи е задолжително) да се потпише секоја страница на
апликацијата.

6.5. Обезбедување квалитет на апликацијата
Пишувањето апликација во проект циклусот обично е подготвителна етапа.
Подготовките се завршени тогаш кога апликацијата е комплетирана и снабдена со сите
приклучни документи, и тоа може да се смета за една етапа. Според теоријата на циклусите
на проект, треба на извесни точки (на пример, крај на етапа!) да направиме ревизија. Готовата
апликација дава можност да го прегледаме процесот на планирањето. Треба да се обидеме да
го вреднуваме комплетниот материјал за апликација. Како прв чекор повторно треба критично
да ги прегледаме точките на контролната листа која се наоѓа во прирачникот на апликација. Како
втор чекор, треба да ја дадеме апликацијата на читање на соработник, експерт па дури и некое
надворешно лице кое не учествувало во подготовките на апликацијата. По читањето треба да
го прашаме за нашиот проект, доколку повратната информација не го содржи тоа што ние сме
сакале да го претставиме со проектот, тогаш апликацијата со голема веројатност ќе ги доведе до
заблуда и оценувачите. Во третиот чекор апликацијата треба да се даде на еден експерт за да ја
оценува според табелата за оценување која е дадена во прирачникот за апликација (табелата за
вреднување обично може да се најде во прирачникот за апликација!) Овој последен чекор уште
може да укаже на некои слаби точки на апликацијата, но не е погоден за претскажување на успехот
на апликацијата.
Текстуалниот дел на формуларот со ова всушност е готов. Сигурно во некои формулари треба
да одговориме и на некои други прашања или на поголем број прашања од овие.
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Нашето искуство е:
•

во случај на добро подготвен проект воопшто не е лесно да се подготви материјал за
апликација со почитување на ограничување на обемот. За најголем број одговори имаме
1-2 страници место. Сепак, треба да се присилиме на концизност.

•

А во случај на недоволно подготвени апликации, лицето кое ја пишува апликацијата нема
што да каже, а оценувачот на апликацијата нема што да оцени.

Спротивно на секоја стручна основаност, во процесот на одлучувањето не можат да се исклучат
субјективните фактори. Апликациите ги пишуваат луѓе и луѓе ги оценуваат. На една неуспешна
апликација треба да гледаме како на една ревизија и треба да ја бараме грешката во нашиот проект
или во апликацијата, доколку целите ни се добри, тогаш ќе најдеме партнер за финансирање на
проектот!

7. Препораки
Политиките и мерките треба да се насочат кон:
1. Развој на вештини на новинарите и медиумските работници во сите фази на проектниот
менаџмент
•

Обуки

•

Менторство

•

Обезбедување консултанти за развој и спроведување

2. Лобирање за обезбедување грант-поддршка за работата на локалните/регионалните/
националните портали од меѓународните донаторски организации
•

ЗНМ пред други донатори

•

лобирање кај самите донатори

•

гаранции пред банки за поволни кредити

3. Лобирање за промена на законодаството во однос на практики за развој на дописничката
мрежа во РМ

8. Референци
•

Национален стратегиски документ 2014-2020 „Финансиска помош на ЕУ за Република
Македонија “Европска комисија, Ref. Ares(2013)3786995 - 20/12/2013

•

Kako napisati uspešanpredlog projekt?, Solidar Suisse/ Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u
Srbiji, Ivana Ranđelović

•

Планирање проекти за организции на социјалните партнери, Зоран Стојковски, 2006

•

„Помош при планирање на проект и пишување на апликации за ЕУ” на Foundation for
Development of Democratic Rights-Hungary и ЦИРа, февруари 2005,

•

Прирачник за Раководење со проектен циклус, ИТЗ, 2003

•

Логичка рамка на проектот „ Креирање на национален информативен интернет портал“ во
рамки на Обуката за подготовка на ЕУ проекти, ПРОЕФЕКТ, Јуни 2017

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската
Унија. Содржината на публикацијата е единствена
одговорност на Здружението на новинарите на
Македонија и на никаков начин не може да се смета
дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Проектот е имплементиран од ЗНМ

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на ЗНМ и на ниту еден начин
не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас,Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

