22.07.2022 година.
Број на протокол: 330/2022
Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С.
Македонија
Референтен број на повик: 015 07/2022
Информации за проектот:
Проектот СМАРТ Балкан објавува јавен повик за проценители/ки на влијание, кои ќе бидат
одговорни за стручна поддршка на апликантите за грант со длабинска проценка на влијанието и
набљудување на значењето и улогата на апликантите во општеството, ефектите и резултатите
од нивните активности.
Центарот за промоција на граѓанското општество (CPCD), во партнерство со Центарот за
истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија
и медијација (ИДМ) од Албанија, го спроведуваат проектот СМАРТ Балкан – Граѓанско
општество за заедничко општество во Западен Балкан, кој придонесува за зајакнување на
партиципативните демократии и евроатлантската интеграција на регионот на Западен Балкан.
Проектот има за цел да создаде цврста основа за одржлив развој во Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Некои од темите на овој проект
се борба против организираниот криминал, спречување на радикализација (вклучително и
насилен екстремизам), помирување преку меѓукултурен дијалог, реформи во евроатлантските
интеграции, човекови права и родова еднаквост (вклучувајќи го и семејното насилство),
поддршка на слободата на говор и независни медиуми. Проектот е финансиран од
Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, со грант во вредност од над
17 милиони евра.
Фокусот на проектот СМАРТ Балкан е распределба на повеќе од 450 грантови (оперативни
грантови, медиумски грантови, локални иницијативи, креативна кутија, национални интервенции,
регионални грантови, ад хок грантови) и градење капацитети на граѓански организации, медиуми
и граѓански групи и кампањи, сите поврзани со две тематски области: безбедност и стабилност
и управување, со силен аспект на регионална соработка.
Оперативните грантови, заедно со скроениот по мерка пристап при градење капацитети, ќе им
овозможат на граѓанските организации (ГО) да ги подобрат своите организациски капацитети и
да се охрабрат да го прилагодат својот стратешки фокус на нивната основна мисија. Овој
пристап ги ослободува ГО од притисоците создадени од краткорочното финансирање на проекти
и фокусирањето на приоритетите на донаторите. Оперативениот грант е наменет за ГО кои
постигнуваат значително влијание во областа на безбедноста и стабилноста и управувањето и
кои имаат потенцијал за уште поголемо влијание.

За секоја земја (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и
Србија) ќе се направи листа на проценители/ки на влијание, составена од најмалку 3
проценители/ки.
Проценители/ките ќе направат проценка на влијанието користејќи различни методи на собирање
и анализа на податоци, врз основа на развиената методологија, каде што ќе се извршат теренски
посети на оценетите организации и нејзините засегнати страни .
Цели и очекувани резултати
Целта на овој јавен повик е да се формираат листи на прценители на влијание за поддршка на
процесите на донесување одлуки за управување со грантови за конкретни апликанти за
оперативни грантови од С. Македонија
Предвидени се 2 јавни повици за пријавување за оперативни грантови , во јуни 2022 и 2023
година.
Ангажираните проценители/ки на влијание ќе ја користат офлајн алатката за проценка на
капацитетот на граѓанските организации (CSO SAT), како систематска и алатка лесна за
употреба за проценка која може да обезбеди квалитативен и квантитативен преглед на
внатрешните административни, финансиски, безбедносни, човечки ресурси, мобилизација на
граѓаните, односите со јавноста, менаџерските капацитети. Дополнително, треба да даде
преглед на улогата и видот на организацијата во согласност со главните програми, проекти,
активности и резултати постигнати во последните 5 години.
Врз основа на првичната проценка на капацитетот на потенцијалните грантисти,
проценители/ките на влијание ќе користат извори на податоци за основна анализа на граѓанскиот
сектор со цел да го измерат напредокот или влијанието на градењето капацитети и програмите
за оперативни грантови врз организацискиот развој, нивното влијание врз заедницата и
важноста за општеството како и нивниот потенцијал за раст.
Извештајот за проценка на влијанието ќе се фокусира на корисници на оперативни грантови за
кои проектот ќе создаде позитивни, долготрајни промени, дури и ако се соочат со ограничувања
на ресурси при управување со проекти.
Опсег на работа
Проценители/ки на влијанието ќе бидат обучени со цел да се обезбеди униформно и заедничко
разбирање и употреба на алатката за проценка на капацитетот на граѓанските организации
(CSO SAT).
Проектниот тим на СМАРТ Балкан ќе додели задача на еден или повеќе проценители/ки на
влијанието да направат проценка на влијанието врз основа на алатката CSO SAT.
Проценители/ките ќе направат проценка на влијанието користејќи различни методи на собирање
и анализа на податоци, но неопходна е теренска посета на организацијата и нејзините засегнати
страни.

Проценката на влијанието ќе биде еден од чекорите во процесот на избор на организации на кои
ќе им биде доделен оперативен грант.
Кодекс на однесување
Проценители/ките на влијанието ќе ги извршуваат своите задачи праведно и непристрасно,
придржувајќи се до правилата за непристрасност, доверливост и спречување на конфликт на
интереси. Проценители/ките на влијанието се обврзани со Декларација за непристрасност и
доверливост и таа ќе биде потпишана пред да започне проценката. Доколку проценителот
верува дека може да има ситуација на судир на интереси во врска со еден или повеќе апликанти,
тој мора веднаш да го извести договорниот орган. Исто така, потребна е строга доверливост од
проценителот вклучен во спроведувањето на овој договор, особено за проценките на
поединечните апликации.
Потребна поддршка
Изведувачот ќе се погрижи проценители/ките на влијанието да бидат соодветно
административно поддржани и дека имаат пристап до релевантните информации и
документите за апликација, што ќе им овозможи на проценители/ките на влијанието да ги
извршуваат своите задачи.
Потребата за преведување (доколку извештаите за проценка се изработуваат на англиски или
на други официјални јазици во земјите од SMART Balkans), како и техничка поддршка и опрема
(компјутер, печатач, интернет) потребни за ангажманот за проценителот се одговорност на
ангажираниот проценител на влијание.
Профил на проценител:
Успешните апликанти за проценители/ки на влијание треба да:

a) Делуваат во нејзино/неговото лично својство;
b) Поседуваат најмалку диплома за завршено високо образование;
c) Имаат препознаена експертиза релеватна за делокругот на работа и задачите опишани во
условите за работа

d) Покажат релевантно работно искуство од најмалку три години за методолошки прашања
и/или градење капацитети во областа на развојот на ГО;

e) Имаат искуство во активно учество и ангажман во проекти во области како што се
безбедност, добро владеење и управување со политики;

f) Пожелно е претходно искуство како проценител, оценувач или експерт за мониторинг и
евалуација. Релевантните искуства, вештини и компетенции да бидат документирани во
приложениот формулар за апликација (Анекс 2).

g) Имаат докажан капацитет за извршување на работата на проценители/ките, како што се
добри аналитички вештини, како и вештини за пишување и известување;

h) Искуство и добро разбирање во процесите и процедурите за управување со грантови и

развојот на ГО ќе се сметаат за дополнителна предност

i) Може да користи (зборување, пишување, разбирање) најмалку еден од официјални јазици
на земјите во кои што се спроведува проектот на професионално ниво

Избор на проценители/ки на влијание:
Примените апликации за проценители/ки на влијание ќе бидат разгледани после крајниот рок за
поднесување на апликациите на 22 август 2022 година. Избраните кандидати/ки ќе бидат
поканети на интервју и тестирање. Првата подготвителна работилница ќе се организира во
периодот од 29.08. до 09.09.2022 година. Во согласност со планот за објавување повици за
апликации за грант, првиот круг на ангажман на проценители/ки на влијание е планиран за
септември 2022 година за оценка на пристигнатите апликации за оперативни грантови.
Проценители/ките на влијание не смеат да се во конфликт на интереси или појава на конфликт
на интереси во однос на организациите чии апликации се во фаза на евалуација и во процес на
проценување.
По потпишувањето на договорот за услуги и Декларацијата за отсуство на судир на интереси,
На проценителот на влијание ќе му бидат доделени конкретните апликанти за кои ќе подготви
извештај за проценка.
Како да аплицирате:
Овој повик е отворен за сите жители на шесте земји вклучени во проектот СМАРТ Балкан:
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.
Апликациите за проценители/ки на влијание треба да се поднесат преку е-пошта на
grants2@smartbalkansproject.org . и треба да ги содржи следните документи:
Формулар за апликацирање (Анекс 1)
CV
Изјава за чест (Анекс 2)
Други документи кои го потврдуваат доменот на експертиза и ги специфицираат
квалификациите на апликантите
Овој повик е отворен до 22.08.2022 година .
Апликациите треба да се испратат со следниов НАСЛОВ на е-поштата: Апликација за
проценители/ки на влијание на ГО 015 07/2022 (име на апликантот). Текстот на е-поштата ги
наведува имињата на сите доставени документи, а документите се именувани како што се
наведени во овој дел. Сите документи кои содржат потписи треба да се достават во PDF формат.
Максималната големина на е-пошта може да биде 10 MB. Во случај приложените документи да
се поголеми од 10 MB, подредете ги документите во неколку е-пошта, со следново НАСЛОВ: во
првата е-пошта внесете Апликација за проценители/ки на влијание на ГО 015 07/2022 (име

на апликантот) x / #, наместо ознаката „x“ го внесувате серискиот број на е-поштата, а наместо
ознаката „#“ го внесувате вкупниот број на е-пошта што ќе ги испратите. Во телото на е-поштата,
наведете нумериран список на сите приложени документи во таа е-пошта.
Пред ангажманот, од проценители/ките на влијание ќе се бара да достават Уверение за
неказнивост и Уверение за забрана за кривична постапка.
Со поднесување на апликација, сите апликанти се согласуваат дека нивните апликации ќе се
чуваат во следните 36 месеци и дека партнерите на Конзорциумот можат да бидат
контактирани доколку е потребно.
Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг.
Надоместоци и плаќања:
Надоместокот за проценуватели/ките на влијание, пресметан по извештај за проценка
(вклучувајќи го времето на подготвителна онлајн сесија, индивидуален извештај за проценка на
барателот за оперативен грант, учество на далечински состаноци за консензус, поддршка со
писма за повратни информации до неуспешните апликанти) е 750 евра бруто (предмет на
релевантен даночен одбиток) и ќе се плаќа врз основа на бројот на извештаи за проценка,
редовно и навремено во однапред договорена временска рамка. Оваа сума ги вклучува
трошоците за теренска посета на организацијата за која е направен извештајот за проценка.
Во некои, исклучителни случаи на апликантите за оперативни грантови може да им треба
повеќе време и експертите ќе бидат писмено известени за тоа кога ќе бидат контактирани за
должности за проценка
Заштита на податоци:
Личните податоци кои се доставени за целите на аплицирање на повикот за проценители/ки на
влијание (имиња, адреси на е-пошта, итн.) ќе бидат складирани од страна на CPCD за целите на
обработката на апликациите, за да се совпаднат со деталите на оценувачот и да се договорат
со нив во врска со потенцијалните задачи поврзани со јавните повици или да ги известат за
идните можности слични на специфичната улога за која првично аплицирале.
Личните податоци ќе се чуваат со најголема грижа и во согласност со барањата за заштита на
податоците. Апликантите можат во секое време да побараат да ги видат личните податоци што
ги имаме во врска со нив и да побараат нивно бришење.
Дополнителни документи:
Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022
Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

