Повик за предлог - проектни концепти

Повик бр. 1

Грантови за модернизирање на постојните и развој на нови услуги

Краен рок за доставување на предлог-концептите за проект:
15 март 2020 година

Овој повик за предлог-концепти за проекти е ограничен на регистрирани синдикати и
организации на работодавачи, кои се корисници на проектот Зајакнување на социјалниот
дијалог
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Повик за предлог - проектни концепти
Повик бр. 1
ВОВЕД
Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за
натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу социјалните партнери во Северна Македонија.
Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори
за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален
модел, што ги промовира конкурентноста, споделувањето на користите и зајакнувањето на
економскиот просперитет и социјалната добросостојба. Оваа помош се канализира преку
проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската унија и
имплементиран од Меѓународната организација на трудот.
Општата цел на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог е подобрување на социјалниот
дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Ова ќе се оствари преку
зајакнување на институциите и законодавството, како и со активности насочени кон зајакнување
на капацитетите на трипартитните засегнати страни за нивна ефективна вклученост во
социјалниот дијалог. Проектот се состои од три конкретни компоненти, имено:
Конкретна цел 1
Конкретна цел 2
Конкретна цел 3

Зголемено учество на ЕСС во обликување на националната агенда за
економско-социјална реформа
Зголемено учество на локалните ЕСС во формулирање и спроведување на
локални политики за вработување
Зголемена ефективност на организациите на работодавачи и на
работници

Искуството на МОТ со организациите на работодавачи во ЦИЕ покажува дека деловниот модел
на организациите на работодавачи не може долгорочно да се одржи доколку изворот на
приходи е само од членарини. Понудата на квалитетни услуги е елементарна во
задоволувањето на потребите на членовите и во нивно задржување, но исто така и во
проширување на членството на организацијата преку регрутирање нови компании и членови.
Дополнително, преку создавање простор за да се сфатат потребите на членовите, да се
идентификуваат тековните проблеми и да се развиваат решенија, понудата на услуги станува
начин за поддршка на развојот и имплементацијата на политиките и потенцијално засилување
на напорите за лобирање на организациите на работодавачи.
Синдикатите се борат да добијат сила и импулс со цел да создадат поистакнати и
репрезентативни организации што подобро ќе ги претставуваат работниците на национално,
гранково ниво и ниво на претпријатие, и постои потреба од подобрување на опсегот и
квалитетот на нивните услуги кон членовите, како и потребата јавноста поблиску да се запознае
со нивната работа.
Ова, пак, може да доведе до засилување на застапеноста на социјалните партнери и нивното
влијание во рамки на социјалниот дијалог и процесите на регулирање на политиките.

Со цел да ги поддржи социјалните партнери, МОТ објавува повик за предлог-концепти за проект
за корисниците на проектот - социјални партнери, за модернизирање на постојните и развој на
нови услуги, насочени кон зголемување на нивната релевантност, влијание и видливост.

ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ГРАНТОВИ СЕ ПОВИКУВААТ ДА ПОДНЕСАТ СЕОПФАТЕН
ПРЕДЛОГ-КОНЦЕПТ ЗА ПРОЕКТ ЗА УСЛУГАТА ШТО ЈА ПРЕДЛАГААТ.

Цели на активноста
Целта на активноста е поддршка на социјалните партнери, синдикатите и организациите на
работодачи на национално ниво и ниво на гранка, да развијат нови или да ги модернизираат
постојните услуги што ги нудат на нивното членство, да се обезбеди одржливост, да се задржат
сегашните и привлечат нови членови и со тоа да се зголеми нивната релевантност и влијание во
рамки на социјалниот дијалог и процесите на креирање политики.

2. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИФИКУВАНОСТ
КВАЛИФИКУВАНИ ПОДНОСИТЕЛИ
1.

2.
3.

Грантовите ќе бидат достапни само за организациите на работодавачи и работници, на
национално ниво и ниво на гранка, регистрирани во Република Северна Македонија, кои
се корисници на ЕУ-МОТ проектот Зајакнување на социјалниот дијалог;
Мора да се формирани пред објавување на повикот;
Не смеат да бидат предмет на стечајна или судска постапка.

Ве молиме, доставете ги следниве документи како доказ за горенаведеното:
- Документ за регистрирана дејност
- Потврда од надележен орган дека организацијата не е под стечај, предмет на стечајна
постапка или постапка за ликвидација
- Потврда од надлежен орган дека со правосилна управна одлука не е утврдено дека
регистрираниот економскиот оператор ги прекршува обрските за платени даноци,
придонеси и други јавни давачки
- Потврда од надлежен орган дека со правосилна управна одлука не е утврдено дека
регистрираниот економскиот оператор има пресуда за сериозно нарушување на
професионалните односи и нема забрана за вршење одделна дејност
- Финансиски извештај издаден од надлежен орган

ДОПУШТЕНИ АКТИВНОСТИ
Допуштени активности ќе се сметаат оние кои се директно поврзани со мандатот на МОТ, и се
независно имплементирани од страна на организациите на работодавачи и работници.
Проектите треба да се конкретни и кохерентни и да покажуаваат потенцијал на одржливост.
Предлозите треба да се засноваат врз процената за потребите од услуги и препораките и можат
да се насочени кон сродни гранки/асоцијации или независни работници/компании.
Примери за соодветни активности вклучуваат:
•
•
•
•
•
•

Обезбедување правна помош и поддршка на работниците/деловните субјекти,
вклучувајќи законодавни измени, постапување по жалби и решавање спорови;
Обезбедување коучинг, менторство и обука;
Лобирање и застапување при проблематични прашања;
Консултантски услуги за теми од интерес;
Развој на нови и иновативни услуги за постојните и потенцијални членови;
Безбедност и здравје при работа и создавање подобри работни места.

Ова е некомплетен список кој служи само како пример за некои од соодветните активности кои
би биле имплементирани во рамки на проектот. Слични концепти како наведените, но кои не
се споменати во списокот може, исто така, да се сметаат за допуштени во зависност од нивната
важност за постојното и потенцијалното членство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ И ЛОКАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ
Времетраењето на проектите може да биде помеѓу 9 и 12 месеци, и истите мора да бидат
имплементирани до 30.04.2021 година.
Проектите мора да бидат спроведени во Република Северна Македонија, на национално,
секторско или локално ниво.
ДОСТАПНИ СРЕДСТВА
Бројот на апликации по организација не е ограничен. Секоја организација може да аплицира за
еден или повеќе грантови кои се однесуваат на една или повеќе услуги и притоа треба да
поднесе посебен предлог - концепт за секоја услуга која потенцијално би била поддржана со
грант. Барањата за грант не треба да надминуваат 15,000 ЕУР.
ДОПУШТЕНИ ТРОШОЦИ
Допуштени трошоци се реалните трошоци наравени од страна на Корисникот, а кои се во рамки
на следниве критериуми:
• направени се во текот на имплементацијата на проектот;
• назначени се во процената на вкупниот буџет за проектот;

• неопходни се за имплементација на проектот;
• можат лесно да се идентификуваат и потврдат, особено ако се забележани во
сметководствената евиденција на Корисникот и утврдени во согласност со
сметководствените стандарди и вообичаените сметководствени практики во однос на
трошоците кои се однесуваат на Корисникот;
• се во согласност со барањата на применливо даночно и социјално законодавство;
• се разумни, оправдани и во склад со критериумите на уредно финансиско управување,
особено во однос на економијата и ефикасноста.
Следниве трошоци нема да се сметаат за допуштени:
• Долгови и трошоци за услуги за долгови (камата);
• Подмирување на загуби или потенцијални идни финансиски обврски;
• Трошоци пријавени од страна на Корисникот, а финансирани и преку други проекти или
работна програма;
• Загуби при размена на девизни средства;
• Кредити за трети страни;
• Поединечни спонзорства за учество на работилници, семинари, конференции, конгреси;
• Поединечни стипендии за студии или обуки;
• Повремени конференции;
• Набавка на опрема (освен во случај кога е неопходна за успешна имплементација на
проектот. Износот за набавка на опрема, во никој случај, не смее да надминува 30% од
вкупниот буџет на проектот);
• Финансирање проекти кои веќе се во тек или финализирани;
• Проекти за ексклузивна корист на поединци;
• Проекти кои поддржуваат политички партии;
• Основно финансирање на подносителите или нивните партнери;
• Царински трошоци, даноци и давачки, вклучувајќи ДДВ (проектот ќе биде регистриран
во Секретаријатот за европски прашања и Управата за јавни приходи и ослободен од
данок).

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ - КОНЦЕПТИТЕ
Овој повик за поднесување предлог-концепти за проекти е ограничен, и подносители треба да
ги пополнат приложениот образец за предлог-концепти за проекти (Анекс I) на англиски или
македонски јазик и да го поднесат електронски до пропишаниот краен рок на следната адреса
за електронска пошта: simjanoska@ilo.org со назнака за предмет Предлог-концепт за проект услуги за СП. Сите релевантни документи треба да бидат скенирани или да бидат во pdf (readonly) формат и доставени во прилог на електронската пошта.
Крајниот рок за поднесување на предлог-концепти за проекти е 15.03.2020 г. Датумот и времето
на електронската пошта примена од страна на МОТ ќе се сметаат за датум и време на прием.
Секоја пријава што е поднесена по истекувањето на крајниот рок или е нецелосна ќе биде
одбиена. Подносителите се советуваат да не чекаат на последниот ден за да ја поднесат својата

пријава. Прашањата за појаснување може да се испратат по електронска пошта најдоцна до
25.02.2020 г. на следнава адреса: simjanoska@ilo.org. Меѓународната организација на трудот
нема обврска да дава појаснувања на прашања што се примени по овој датум. Одговорите ќе
бидат дадени најдоцна на 29.02.2020 г.

Со цел да обезбеди еднаков третман на подносителите, МОТ не може да даде претходно
мислење во врска со квалификуваноста на подносителите или соодветноста на проектот
или конкретни активности.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
ДАТУМ
Објавување на првиот Повик за предлог –
проектни концепти
Краен рок за барање на дополнителни
појаснувања од МОТ
Последен датум за доставување појаснувања
од страна на МОТ
Краен рок за поднесување на предлог проектни концепти
Известување за доделување на грантовите
Потпишување договори

13/02/2020
25/02/2020
29/02/2020
15/03/2020
25/03/2020
05/04/2020

Оваа временска рамка е индикативна (со исклучок на крајниот рок за пондесување на
предлог-концепти за проекти) и може да биде ажурирана од страна на договорниот орган за
време на процедурата. Во таков случај, водечкиот субјект ќе биде навремено информиран.

ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗБОР НА ПРЕДЛОГ-КОНЦЕПТИ ЗА ПРОЕКТИ
По истекот на крајниот рок за поднесување на предлог-концептите за проекти, МОТ ќе ги оцени
сите навремено примени предлози и ќе ги извести сите подносители за исходот на
оценувањето. МОТ нема да ги земе предвид некомплетните предлози или оние што се
поднесени по истекувањето на крајниот рок.
Апликациите ќе ги разгледува и оценува панел за евалуација од МОТ.
Доколку при разгледувањето на апликациите се заклучи дека некој од предложените концепти
не ги исполнува критериумите за квалификуваност назначени погоре, апликацијата ќе биде
обиена врз таа единствена основа.

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРЕДЛОГ - КОНЦЕПТИТЕ

Предлог-концептите за проекти ќе бидат предмет на конкурентен изборен процес и проверка
на квалитетот.
За време на административната проверка, ќе се оценува следново:
•
•
•

Дали е испочитуван крајниот рок за поднесување. Во спротивно, апликацијата ќе биде
автоматски одбиена.
Дали се приложени сите потребни документи.
Дали предлог-концептот ги задоволува сите критериуми прецизирани во контролниот
список подолу. Ова, исто така се однесува и на процената на квалификуваноста на
проектот. Ако, кои било од бараните инфрормации се неточни или недоставени,
аликацијата може да биде одбиена врз таа единствена основа и нема понатаму да биде
дел од процесот на евалуација.

Предлог- концептите кои ќе ја поминат оваа проверка ќе бидат оценувани во однос на
релевантноста и дијзанот на предложениот проект.
Предлог- концептот може да добие најмногу 100 поени, согласно деталниот приказ во Табелата
за оценување на пријавата подолу. При евалуацијата исто така ќе се проверува и усогласеноста
со инструкциите за изработка на предлог - концептите.
Критериумите за евалуација се поделени во наслови и поднаслови. Секој концепт ќе биде
рангиран помеѓу 1 и 5 и тоа: 1 = многу слабо; 2 = слабо; 3 = доволно; 4 = добро; 5 = многу добро.

Комисијата за евалуација од МОТ ќе ги оценува пријавите според следниве критериуми:

Табела за оценување на пријавата

Дел

Максимален
број поени

1. Релевантност на проектот
1.1. Дали предлогот го отсликува концептот за модернизација на постојните услуги
или развој на нова услуга согласно потребите која соодветствува со мандатот на
организацијата на работодавачи/работници?
1.2. Дали предлогот е базиран врз Процените на потребите за услуги на членството на
организациите на работодавачи/работници?

50

1.3. Дали предлогот ги оправдува финансиските средства со својата вредност?

15

2. Дизајн на проектот
2.1. Колку е конзистентен севкупниот дизајн на проектот? Дали предлогот ги наведува
очекуваните резултати кои би произлегле од проектот? Дали логиката на која се
заснова интервенцијата образложува како ќе се постигнат очекуваните резултати?
2.2 Дали предложените услуги се мерливи во смисла на квалитет и квантитет?
2.3. Дали дизајнот ги зема предвид надворешните фактори (ризици и претпоставки)?
2.4. Дали активностите се остварливи и доследни во однос на очекуваните резултати
(временска рамка)? Дали резултатите (аутпути, исходи и влијанија) се реални?
3. Одржливост
3.1 Дали предлог-концептот има високи изгледи за одржливост и по завршувањето на
проектот?
Максимална вкупен број поени

40

20
15

10
10
10
10
10
10
100

По оценувањето на предлог-концептите, ќе се изготви список каде предложените проекти ќе
бидат подредени според вкупниот број поени.

АНЕКС I
ПРЕДЛОГ - ПРОЕКТЕН КОНЦЕПТ

ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВАТА
Подносителот мора да се осигура дека Предлог - концептот:
• не надминува 5 целосни страници (А4 формат), фонт Calibri со големина 10 и 2 см. маргина
и единечен проред;
• ги обезбедува сите информации побарани во насловите подолу, по дадениот редослед;
• обезбедува комплетни информации; и
• е напишан исклучително јасно за истиот да може да биде оценет.
Законски назив на водечкиот
субјект:
Наслов на предлог-концептот:
Локација(-и) на предложените
активности:
Вкупно времетраење на проектот
(месеци):
Барано финансирање од МОТ
(износ)
Барано финансирање од МОТ како
процент од вкупниот буџет на
предложените активности
Цели на предлог-концептот:
Проектирни резултати
Главни активности

EUR
%

<Општа цел(и)>
<Конкретна цел(и)>

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Опис на релевантноста на предложениот проект
Ве молиме, дајте детално објаснување за предложениот проект

Опишете ги крајните корисници, и назначете како услугата ќе ги задоволи нивните потреби
Ве молиме, дајте краток опис на крајните корисници. Одредете ги потребите и
ограничувањата на крајните корисници и покажете ја релевантноста на предлогот во однос
на нивните потреби, а во врска со Процената на потребите за услуги

Очекуван(-и) резултат(-и)
Опшшете ги очекуваните резултати од предложениот проект (цели, исходи, аутпути,
активности)

Временска рамка
Ве молиме, наведете временска рамка за имплеметација на проектот

Капацитет
Ве молиме, опишете ги детално раководните и техничките капацитети на Организацијата
за спроведување на предложените акции (организациска структура и преложенито тим)

Ризици и претпоставки
Ве молиме, накратко опишете ги можните ризици, внатрешни или надворешни и мерките за
нивно ублажување

Одржливост
Опишете како Организацијата ќе обезбеди одржливост на услугата.

ФИНАНСИРАЊЕ
Дефинирајте го сопствениот придонес (во готовина/во натура) во проектот.
БУЏЕТ
Изгответе буџет и наведете кратко објаснување за трошоците.

МЕСТО И ВРЕМЕ

ПОТВРДА
Потврдувам дека информациите наведени во обој образец се потполни и точни, согласно
информациите со кои располагам.

Потпис

❖ Организација: _________________
Име и презиме на преставник на Организацијата: __________________
Позиција во Организацијата: ___________________
Потпис: _______________________

Анекс II
Контролен список за само-проверка

Назив на предлог-концептот:
Пред да го испратите вашиот предлог-концепт
проверете дали секој од критериумите подолу се целосно исполнети:
1. Искористен е исправниот образец за пријава.
2. Приложени се сите потребни документи наведени во критериумите за
квалификуваност.
3. Предлог - концептот е изработен во согласност со инструкциите.
4. Предлогот е напишан на разбирлив јазик.
5. Проектот ќе биде имплементиран во земјава.
6. Времетраењето на проектот е еднакво на или подолго од 9 месеци.
7. Времетраењето на проектот е еднакво на или пократко од 12 месеци.
8. Финансискиот придонес на МОТ (сума) е еднаков на или понизок од 15.000
евра.

проверено

