Врз основа на точка 5.7.3. од Програмата на активности за заштита на животната средина
и природата на подрачјето на Град Скопје за 2019 година („Службен гласник на Град
Скопје бр.18/18), Секторот за заштита на животната средина објавува
Јавен повик
за прибирање на барања
за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 година,
за финансирање на програмска активност
на здруженија на граѓани и фондации
Распределбата на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, од
потпрограмата РА, подставка 482920, ќе се врши согласно Кодексот на добри практики за
финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации (“Службен весник на РМ“,
бр.130/07) и врз основа на Програмата на активности за заштита на животната средина и
природата на подрачјето на Град Скопје за 2019 година и критериумите и приоритетите
дадени во овој повик.
1.Краток опис
Средствата од Буџетот на Град Скопје ќе се користат за финансирање на проект со кој ќе
се реализира програмска активност на Град Скопје за Развивање на прва урбана градина
во град Скопје, што подразбира примена на пермакултурно градинарство за изведба на
градина во склад со природата.
Пермакултурата е гранка на еколошки инженеринг, која се базира на одржливото
земјоделство и екологијата. Таа претставува хармонична интеграција на луѓето и
пејсажите преку употреба на локално расположивите ресурси, но не на инвазивен и
експлоатативен начин, туку со затворање на кругот во природата преку репродукција и
редистрибуција на вишокот.Овој термин исто така подразбира и вклучување на
социјалниот сегмент и создавање на заедница т.е. мрежа на поединци и групи кои шират
пермакултурни решенија и принципи. Од пермакултурниот пристап кон земјоделството,
подоцна е развиено цело филозофско движење, кое упатува на одржливо користење на
природните ресурси и живеење во согласност со природата.
Всушност, пермакултурата е креативен приод кој се засновува на:
- идеите за градење на животот и работата на начин да се инспирирани од
функционирањето на природата, која е најкомплексниот и најсовршениот систем,
- идеите за соработка со природата,
- хуманиот пристап кон другите и
- грижата за следните генерации.
Здруженијата на граѓани и фондациите кои учествуваат на овој повик се обврзани:
- Да предложат локација за урбана градина во рамки на јавна зелена површина,
соодветна за реализација на проектот и со соодветна големина,
- Да предвидат обем и вид на активности, односно да го обмислат проектот,
- Да наведат по кои пермакултурни начела ќе се реализира проектот,
- Да обезбедат активно учество во воспоставување на самоодржливост на
градината за време траење на проектот и да објаснат на кој начин се обезбедува
одржливоста понатаму,

-

Да предвидат активности за едукација, посебно за развој на пермакултурата,
Да ги објаснат сите бенефити од реализација на проектот.

2. Вкупно предвидени средства
За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се
користат средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, во вкупен износ од
2.000.000,00 денари.
3. Временска рамка
Краен рок за реализација на проектот е 14 месеци од потпишување на договорот за
соработка. Користењето на средствата ќе биде специфицирано во договор помеѓу
здружението на граѓани/фондацијата и Град Скопје.
4. Основни организациски критериуми
Oсновни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на граѓани
и фондации кои учествуваат на овој повик се:
- Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации, со
седиште во Скопје;
- Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес;
- Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа
или други извори за истата активност за која поднесуваат пријава, а што би значело
двојно финансирање активноста од различни извори.
5. Посебни критериуми
Посебни критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на граѓани и фондации
кои учествуваат на овој повик, заради специфичноста на проектот, се:
- да имаат искуство во областа на пермакултурата,
- да имаат реализирано мин 1 пермакултурен парк од јавен интерес,
- да имаат реализирано мин 1 пермакултурна градина што има општествено, социјално и
образовно влијание,
- да располагаат со мин 3 пермакултурни дизајнери (доказ: Сертификат за пермакултурен
дизајнер),
- да располагаат со мин 1 пермакултурен дизајнер со диплома (доказ: Диплома за
пермакултурен дизајнер),
- да располагаат со мин 2 пермакултурни дизајнери со сертификати за положена обука за
едукативна методологија, за тренинг на тренери за пермакултура,
- истите да имаат меѓународно искуство во активности од пермакултурен дизајн,
- истите да учествувале на пермакултурни конвергенции на меѓународно ниво,
- да располагаат со мин 1 дипломиран земјоделски инженер, специјалист за агрикултура,
- да раполагаат со мин 1 дипломиран инженер архитект, специјалист за одржливо урбано
планирање,
- да располагаат со мин 1 регистриран индивидуален земјоделец.
6. Проценка на квалитетот на проектите
Проценката на пристигнатите проекти на здруженијата и фонадациите, кои ги
исполнуваат основните организациски критериуми и посебните услови , ќе ја врши
Комисијата формирана од Градоначалникот на Град Скопје, врз основа на следните
критериуми:

Критериуми за оценување

Максимум
бодови

1. Организациска структура и ресурси

40

1.1. Капацитет на здружението/фондацијата во однос на човечки ресурси за
спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно
ангажирани лица, стручност на лицата кои го спроведуваат проектот )
1.2. Искуство на здружението/фондацијата во спроведување на проекти од
таков обем на активности во соодветната област
1.3. Просторна и техничка опременост на здружението/фондацијата за
спроведување на проектот
1.4. Способност за раководење со буџетот (дали годишниот буџет на
здружението/фондацијата за последната календарска година ја
надминува висината на грантот)

10

2. Кофинансирање на проектот

10

2.1. Дали здружението или фондацијата обезбедува процент на сопствено
учество во остварување на проектот

10

3. Квалитет на проектот

50

3.1. Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање на
проектната задача
3.2. Детално разработени програмски активности
3.3. Дали планот за спроведување на проектот е јасен и остварлив
3.4. Обезбедена вклученост на други институции и организации, релевантни
за проектот и предвидените активности
3.5. Оценка на оправданоста на трошоците на предложениот финансиски
план (реалистичен буџет во однос на активностите и бројот на
ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие
соодветствуваат со пазарните цени)

10

Максимален број бодови

10
10
10

10
10
10
10

100

Секоја област од посебните програмски критериуми ќе се вреднува со 1 бод, 5
бода или 10 бодови, со следното значење: 1- не, 5 - делумно и 10 - да.
7. Задолжителна документација за аплицирање
Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:
- Компјутерски пополнета Пријава за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани
и фондациите, потпишана од застапникот на здружението на граѓани или фондацијата и
заверена со печат на здружението на граѓани или фондацијата;
- Компјутерски пополнет Образец за предлог – проект;
- Статут на здружението на граѓани или фондацијата;
- Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани или фондацијата;
- Извештај за добиените средства од Буџетот на Град Скопје во изминатата фискална
година и начинот на нивната реализација (доколку организацијата била корисник на
средства доделени од Буџетот на Град Скопје за 2018 година);
- Годишен извештај на здружението на граѓани или фондацијата за претходната година;
- Фотокопија од завршната сметка за претходната година;
- Уверение за платени даноци издадено од даночните органи.

8. Придружна документација
Здруженијата на граѓани и фондации во прилог треба да ја достават и следнава
придружна документација:
 Професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани во
реализација на проектот;
 Референтна листа или доказ (на пример: потпишан договор) за најмалку 2 проекти
реализирани во областа за која што се аплицира јавна градина, согласно алинеа
2 и 3 на точка 5 од овој повик ;
 Најмалку 2 мислења (референци) од партнери или донатори за реализација на
претходни проекти;
 Писмена поддршка од други организации и/или институции за кои е планирано да
земат учество во реализицијата на проектот.
Здруженијата на граѓани и фондации можат да поднесат само една пријава за
финансиска поддршка за проект или манифестација.
Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот
рок нема да се разгледуваат!
Доставените прилози не се враќаат.

9. Рокот и начин на доставување на пријавите
Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од објавување на повикот на веб страната на
Град Скопје.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во затворен плик, со
назнака: Сектор за заштита на животната средина – Пријава за јавен повик за
соработка со НВО за 2019 година.
Пликот се доставува по пошта на адреса:
Град Скопје,
Сектор за заштита на животната срединa,
бул. Илинден бр. 82
1000 Скопје,
или во архивата на Град Скопје, барака 16, од 8:30 до 15:00 часот.
Здруженијата на граѓани или фондации учеснички на јавниот повик ќе бидат известени за
резултатите во рок од 7 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на
средствата од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, наменети за финансирање на
програмски активности на здруженија на граѓани и фондации и во Секторот за заштита на
животната средина, барака 14.
Пријавата за финансиска подршка на здруженија на граѓани и фондации и Образецот за
Предлог-проект се достапни на веб-страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk.
Прашања за појаснување може да се постават писмено или по електронски пат до
Секторот за заштита на животната средина на адреса: infoekologija@skopje.gov.mk.
Контакт: Сектор за заштита на животната средина Тел: (02) 3297-273.

