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Broj protokola: 002/2022
Thirrje publike për Vlerësues të Ndikimit të Organizatave të Shoqërisë Civile në Kosovë
Javni poziv za PROCENJIVAČE/ICE UTICAJA OCD

Numër Reference: NO 005 KS/2022-1
Referentni broj: NO 005 KS/2022-1

Sfondi i Përgjithshëm
Projekti SMART Balkans shpall Thirrjen Publike për Vlerësues të Ndikimit, të cilët do të jenë përgjegjës
për: vlerësimin e thellë të ndikimit të organizatave që aplikojnë për grante, vëzhgimin e rëndësisë dhe
rolit që këto organizata kanë në shoqëri, si dhe rezultatet e aktiviteteve të tyre.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD), në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje
(CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga kosëria, po
zbaton projektin SMART Balkans – Shoqëria Civile për vlera të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor,
i cili kontribuon në forcimin e demokracive pjesëmarrëse dhe integrimin euroatlantik të rajonit të
Ballkanit Perëndimor. Projekti synon të krijojë një bazë të fortë për zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri,
Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Disa nga temat e këtij
projekti janë lufta kundër krimit të organizuar, parandalimi i radikalizimit (përfshirë ekstremizmin e
dhunshëm), pajtimi përmes dialogut ndërkulturor, reformat në integrimin euroatlantik, të drejtat e njeriut,
barazia gjinore (përfshirë dhunën në familje), mbështetje për lirinë e fjalës dhe mediat e pavarura.
Projekti financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, me një grant prej
mbi 17 milionë euro.
Fokusi i Projektit SMART Balkans është shpërndarja e më shumë se 450 granteve (Grante Themelore,
Grante për Media, Iniciativa Lokale, Skena Kreative, Ndërhyrje Kombëtare, Grante Rajonale, Grante
Ad Hoc) dhe rritja e kapaciteteve të OShC-ve, grupeve mediatike dhe qytetarëve, të gjitha të lidhura
me dy fushat tematike të projektit: siguria, stabiliteti dhe mirëqeverisja, me aspekt të fortë bashkëpunimi
rajonal.
Grantet Themelore (Core Grants), të shoqëruara me programe të rritjes të kapaciteteve të përshtatura
sipas nevojave, do t'u mundësojnë organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) të përmirësojnë
kapacitetin e tyre organizativ dhe do t'i nxisë ato të rifokusojnë qëllimin e tyre strategjik në misionin e
tyre kryesor. Kjo qasje i çliron OSHC-të nga presionet e krijuara nga financimi afatshkurtër i projekteve
dhe fokusimi në prioritetet e donatorëve. Granti Themelor (Core Grant) është i dedikuar për OSHC-të
që kanë një ndikim të rëndësishëm në fushën e sigurisë, stabilitetit dhe mirëqeverisjes, si dhe kanë
potencial për ndikim edhe më të madh.

Për secilin vend (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi)
do të krijohet një grupi i vlerësuesve të ndikimit, i cili do të përbëhet nga të paktën 3 vlerësues.
Vlerësuesit do të bëjnë vlerësimin e ndikimit të organizatave duke përdorur metoda të ndryshme të
mbledhjes dhe analizës së të dhënave, bazuar në metodologjinë e zhvilluar nga projekti, i cili përfshin
edhe kryerjen e vizitave në terren tek organizatat e vlerësuara dhe palët e interesit.
Objektivat dhe Rezultatet e Pritshme
Qëllimi i kësaj Thirrjeje Publike është krijimi i grupeve të vlerësuesve të ndikimit, të cilët do të
mbështesin proceset e vendimmarrjes së menaxhimit të granteve për aplikantët të granteve themelore
nga Kosova.
Në projekt, planifikohet të publikohen 2 thirrje publike për aplikime për Grante Themelore (Core
Grants), më konkretisht në qershor 2022. dhe 2023.
Vlerësuesit e ndikimit që do të angazhohen për vlerësim, do të përdorin Mjetin e Vlerësimit të Kapacitetit
të Organizatave të Shoqërisë Civile (CSO CAT), si një mjet vlerësimi sistematik dhe i lehtë për t'u
përdorur dhe që mund të ofrojë një pasqyrë cilësore dhe sasiore të burimeve të brendshme
administrative, financiare, njerëzore, mobilizimit të qytetarëve, marrëdhëniet me publikun, kapacitetet
menaxhuese dhe aspektet e sigurisë së organizatave. Për më tepër, ky mjet siguron një pasqyrë të rolit
dhe llojit të organizatës në përputhje me programet kryesore, projektet, aktivitetet dhe rezultatet e
arritura në 5 vitet e fundit.
Bazuar në vlerësimin fillestar të kapaciteteve të përfituesve potencial të granteve, vlerësuesit e ndikimit
do të përdorin burimet e të dhënave për të bërë një analizë të thjeshtë të sektorit të OSHC-ve në mënyrë
që të masin më pas progresin ose ndikimin që do të kenë programet e ngritjes së kapaciteteve dhe
Grantet Themelore (Core Grants) në zhvillimin e organizatës, si dhe ndikimin e tyre në komunitet,
rëndësinë për shoqërinë dhe potencialin për rritje.
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit do të përqëndrohet tek përfituesit e Granteve Themelore (Core Grants),
për të cilët projekti do të krijojë ndryshime pozitive dhe afatgjata, edhe nëse organizatat përballen me
kufizime burimesh gjatë menaxhimit të projekteve.

Qëllimi i Punës
Vlerësuesit e ndikimit do të trajnohen në mënyrë që të sigurohet kuptueshmëria e njejtë e përdorimit të
mjetit CSO CAT.
Stafi i projektit do të caktojë një ose më shumë vlerësues të ndikimit për të bërë një vlerësim të ndikimit
të organizatës bazuar në mjetin CSO CAT. Vlerësuesit do të bëjnë vlerësimin e ndikimit duke përdorur
metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, por thelbësore do të jetë një vizitë në
terren tek organizata dhe palët e saj të interesit.
Vlerësimi i ndikimit do të jetë një nga hapat e procesit të përzgjedhjes së organizatave që do të fitojnë
Grante Themelore (Core Grants).

Kodi i Sjelljes
Vlerësuesit e ndikimit do të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, duke iu
përmbajtur rregullave për paanshmërinë, konfidencialitetin dhe parandalimin e konfliktit të interesit.
Vlerësuesit e ndikimit duhet të pranojnë dhe respektojnë deklaratën e paanshmërisë dhe
konfidencialitetit, e cila nënshkruhet përpara fillimit të vlerësimit. Nëse një vlerësues beson se mund të
ketë një situatë konflikti interesi në lidhje me një ose më shumë aplikantë, ai duhet të informojë
menjëherë autoritetin kontraktor. Gjithashtu, kërkohet konfidencialitet i rreptë nga vlerësuesi i përfshirë
në zbatimin e kësaj kontrate, veçanërisht në vlerësimet e aplikimeve individuale.
Mbështetja e kërkuar
Kontraktori do të sigurojë që vlerësuesit e ndikimit të jenë të mbështetur nga ana administrative në
mënyrën e duhur, si dhe të kenë akses në informacionin përkatës dhe dokumentet e aplikimit të
organizatave, në mënyrë që të kryejnë me sukses detyrat e tyre.
Dispozita e kërkuar për përkthim (nëse raportet e vlerësimit do të bëhen në anglisht ose në gjuhë të
tjera zyrtare në vendet e SMART Balkans), si dhe mbështetja teknike apo pajisjet (kompjuter, printer,
internet) që kërkohen për angazhimin e vlerësimit janë përgjegjësi e vlerësuesit të ndikimit të
angazhuar.
Profili i vlerësuesit:
Aplikanti i suksesshëm për Vlerësimin e Ndikimit duhet:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Veprojë në kapacitetin e tij të plotë;
Të ketë të paktën një diplomë BA/BSc;
Të ketë njohuri dhe ekspertizë në përputhje me qëllimin e angazhimit dhe detyrat e përshkruara
në termat e references;
Të ketë përvojë pune të përshtatshme, prej të paktën tre vjetësh në çështjet metodologjike dhe/ose
ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve;
Të ketë përvojë në pjesëmarrjen aktive dhe angazhimin në projekte, në fusha të tilla si siguria,
mirëqeverisja dhe menaxhimi i politikave;
Preferohet të ketë përvoja të mëparshme si vlerësues, ose ekspert monitorimi dhe vlerësimi.
Përvoja, aftësitë dhe kompetencat përkatëse do të dokumentohen në Formularin e Aplikimit
bashkëngjitur (Shtojca 2);
Të ketë kapacitete të dëshmuara për të kryer punën e vlerësuesve, të tilla si aftësi të mira analitike,
aftësi të mira në shkrim e raportim;
Përvoja dhe njohja e mirë në proceset dhe procedurat e menaxhimit të granteve dhe zhvillimin e
OSHC-ve do të konsiderohet si një avantazh;
Vlerësuesit duhet të kenë përdorim profesional të gjuhës zyrtare të vendit ku aplikojnë (të folurit,
të shkruarit, të kuptuarit).

Përzgjedhja e Vlerësuesve:
Aplikimet për Vlerësues të Ndikimit do të shqyrtohen menjëherë pas marrjes së aplikimit dhe do të
përfundojë me afatin e fundit për dorëzimin e aplikimeve më 22 gusht 2022. Kandidatët e përzgjedhur
do të ftohen për intervista dhe testim. Trajnimi i parë përgatitor do të organizohet në periudhën prej
29.08. deri më 09.09.2022. Në përputhje me planin për publikimin e thirrjeve për aplikime për grante,
Raundi i parë i angazhimit të vlerësuesve të ndikimit është planifikuar të ndodhë në shtator 2022 për
vlerësimin e aplikimeve të organizatave për grante themelore (core grants).
Vlerësuesit e ndikimit nuk mund të kenë ndonjë konflikt interesi apo shfaqje të tillë në lidhje me
organizatat, aplikimet e të cilave janë në vlerësim dhe në proces vlerësimi.
Pas nënshkrimit të kontratës së shërbimit dhe Deklaratës së Konfliktit të Interesit, vlerësuesi i ndikimit
do t'u caktohet aplikuesve specifikë për të cilët ai/ajo do të përgatisë një raport vlerësimi.
Si të aplikoni:
Kjo thirrje është e hapur për të gjithë shtetasit rezidentë në 6 vendet e përfshira në projektin SMART
Balkans: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Aplikimet për grupin e vlerësuesve të ndikimit duhet të dorëzohen me email në adresën
grants3@smartbalkansproject.org. dhe duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme:
• Formulari i Aplikimit (Shtojca 1)
• CV
• Deklaratë Integriteti (Aneksi 2)
• Dokumente të tjera që verifikojnë fushën e ekspetizës dhe specifikojnë kualifikimet e
aplikantëve
Kjo thirrje është e hapur deri më 22.08.2022.
Aplikimet duhet të dërgohen me një shënim në SUBJEKTIN e e-mailit: Aplikimi NO 005 KS/2022-1 (emri
i aplikantit). Në email duhet të citoni emrat e dokumenteve të dorëzuara dhe dokumentet duhet të
emërtohen në të njëjtën mënyrë siç janë listuar në këtë seksion. Të gjitha dokumentet që përmbajnë
nënshkrime duhet të dorëzohen në formatin PDF.
Madhësia maksimale e emailit mund të jetë 10 MB. Në rast se dokumentet e bashkangjitura janë më
të mëdha se 10 MB, dërgoni dokumentet në disa emaile, dhe në subjektin e e-mailit shkruani:
në
e-mailin e parë Aplikim, NO 005 KS/2022-1. (emri i aplikantit) x / #, në vend të shenjës "x" vendosni
numrin serial të e-mailit, dhe në vend të shenjës "#" shkruani numrin total të e-maileve që do të dërgoni.
Në trupin e postës elektronike, jepni një listë me numra të të gjitha dokumenteve të bashkangjitura në
atë e-mail.
Përpara angazhimit, vlerësuesve të ndikimit do t'u kërkohet të dorëzojnë një Certifikatë të Dëshmisë së
Penalitetit.
Duke dorëzuar aplikimin e tyre, të gjithë aplikantët bien dakord që aplikimet e tyre të ruhen për 36 muajt
e ardhshëm dhe se ata mund të kontaktohen nga partnerët e konsorciumit nëse është e nevojshme.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Tarifat dhe pagesat:
Tarifa për Vlerësuesin e Ndikimit, e llogaritur për raportin e vlerësimit (përfshirë kohën e seancës
përgatitore online, raportin individual të vlerësimit të aplikantit të Grantit Themelor (Core Grant),
pjesëmarrjen në takimet në distancë, mbështetjen me raporte feedback-u për aplikantët e
pasuksesshëm) është 750 EUR bruto (subjekt i zbritjes tatimore përkatëse ) dhe do të paguhet në bazë
të numrit të raporteve të vlerësimit, rregullisht dhe në kohë brenda afatit kohor të rënë dakord
paraprakisht. Kjo shumë përfshin edhe kostot e një vizite në terren në organizatën për të cilën është
bërë raporti i vlerësimit.
Në disa raste të veçanta, aplikantët e Granteve Themelore mund të kërkojnë më shumë kohë. Në këto
raste ekspertët do të njoftohen me shkrim kur të kontaktohen për një detyrë vlerësimi.

Mbrojtja e të dhënave:
Të dhënat personale të cilat janë dorëzuar për qëllimin e aplikimit në Thirrjen për Vlerësues të Ndikimit
(emrat, adresat e emailit, etj.) do të ruhen nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) me
qëllim të përpunimit të aplikimeve, për të vlerësuar përshtatshmërinë e vlerësuesit dhe për t'i kontraktuar
ata në lidhje me detyrat e mundshme për thirrjet publike, ose t'i njoftojë ata për mundësitë e ardhshme
të ngjashme me rolin specifik për të cilin kanë aplikuar fillimisht.
Të dhënat personale do të ruhen me kujdesin maksimal dhe në përputhje me standardet për mbrojtjen
e të dhënave. Aplikantët mund të kërkojnë në çdo kohë të shohin të dhënat personale që mbahen në
lidhje me ta dhe të kërkojnë fshirjen e tyre.
Dokumenta shtesë:
Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 KS/2022-1
Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 KS/2022-1

Pozadina:
Projekat SMART Balkan objavljuje Javni poziv za procenivače/ice uticaja, zadužene za stručnu
podršku u detaljnoj proceni uticaja aplikanata i sagledavanje značaja i uloge aplikanata u društvu,
efekata i rezultata njihovih aktivnosti.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politike
(CRPM) iz Severne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije (u daljem tekstu
Konzorcijum) realizuje projekat SMART Balkan - Civil Društvo za povezani zapadni Balkan, koje
doprinosi jačanju participativne demokratije i evroatlantskih integracija u regionu Zapadnog Balkana.
Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu,
Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog
kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni
dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje
u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat je finansiralo Ministarstvo spoljnih
poslova Kraljevine Norveške, grantom vrednim preko 17 miliona evra.
Fokus projekta SMART Balkan je distribucija preko 450 grantova (Core grantovi, medijski grantovi,
lokalne inicijative, creative box, nacionalne intervencije, regionalni grantovi, ad hoc grantovi) i izgradnja
kapaciteta OCD, medija i grupa građana i kampanja, sve je povezano u dve tematske oblasti: sigurnosti
i stabilnost i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.
Core grantovi, zajedno sa prilagođenom izgradnjom kapaciteta, omogućiće organizacijama civilnog
društva (OCD) da poboljšaju svoje organizacione kapacitete i podstaći ih da ponovo fokusiraju svoj
strateški fokus na svoju osnovnu misiju. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritisaka koje stvara kratkoročno
finansiranje projekata i fokusiranje na prioritete donatora. Core grant je namenjen OCD koje ostvaruju
značajan uticaj u oblasti sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i koje imaju potencijal za još veći uticaj.
Za svaku zemlju (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) biće
kreirana baza podataka o procenjivačima/vačicama uticaja sa najmanje tri procenjivača/ice po zemlji.
Procenjivači/ce će sprovesti procenu uticaja koristeći različite metode za prikupljanje i analizu podataka,
na osnovu razvijene metodologije, uz terenske posete organizacijama koje se procenjuju i njihovim
zainteresovanim stranama.

Ciljevi i očekivani rezultati
Cilj ovog Javnog poziva je uspostavljanje baze procenvača/ica uticaja radi podrške procesu donošenja
odluka u upravljanju grantovima za aplikacije za core grantove sa Kosova.
Planirana su dva Javna poziva za Core grantove, u junu 2022. i 2023. godine.

Angažovani procenjivači/ce uticaja će koristiti Alat za procenu kapaciteta organizacija civilnog društva
(Civil Society Organization Capacity Assessment Tool (CSO CAT)), jednostavan za korištenje, koji će
pružiti kvalitativni i kvantitativni pregled administracije, finansija, sigurnosti, ljudskih resursa,
mobilizacije građana/ki, odnosa sa javnošću i upravljačkih sposobnosti organizacije. Dodatno, trebao
bi pružiti pregled uloge i tipa organizacija u skladu sa glavnim programima, projektima, aktivnostima i
rezultatima ostvarenim u zadnjih 5 godina.
Bazirano na inicijalnoj proceni kapaciteta potencijalnih primaoca grantova, procenvač/ica uticaja će
koristiti izvore podataka za osnovnu analizu sektora OCD u cilju merenja progresa ili uticaja izgradnje
kapaciteta i programa Core grantova o razvoju organizacije, njihovom uticaju u zajednici i značaju za
društvo kao i njihov potencijal za razvoj.
Izveštaj o proceni uticaja će se fokusirati na korisnike Core grantova za koje će projekat kreirati
pozitivnu i dugotrajnu promenu, čak i kada se isti suočavaju sa ograničenjima u pogledu resursa tokom
upravljanja projektima.

Obim posla
Procenjivači/ce uticaja će biti obučeni/e u cilju osiguravanja zajedničkog razumevanja i upotrebe alata
CSO CAT.
Osoblje projekta će dodeliti jednom/oj ili više procenjivača/ica uticaja zadatak da urade procenu uticaja
na osnovu CSO CAT alata. Procenjivači/ce će sprovesti procenu uticaja koristeći različite metode
prikupljanja podataka i analize, ali terenska posjeta organizacijama i njihovim stakeholderima je
krucijalna.
Procena uticaja će biti jedan od koraka u procesu odabira organizacija kojima će biti dodeljen Core
grant.
Kodeks ponašanja
Procenjivači/ce uticaja će svoje zadatke obavljati pošteno i nepristrasno, poštujući pravila o
nepristrasnosti, poverljivosti i sprečavanju sukoba interesa. Procenjivači/ce uticaja su vezani/e Izjavom
o nepristrasnosti i poverljivosti i ona će biti potpisana pre početka procene. Ako procenjivač/ca smatra
da bi moglo doći do situacije sukoba interesa u vezi sa jednim ili više podnosioca zahteva, mora odmah
obavestiti Naručioca. Takođe, potrebna je stroga poverljivost od procenjivača/ice koji/a je uključen/a u
realizaciju ovog ugovora, posebno u pogledu ocenjivanja pojedinačnih prijava.
Potrebna podrška
Naručioc će osigurati da procenjivači/ce imaju advekvatnu administrativnu podršku i pristup
relevantnim informacijama i prijavnim dokumentima kako bi se omogućilo procenjivači/ce uticaja da
obavljaju njihove zadatke.

Neophodna usluga prevođenja (ako se izveštaji o proceni sastavljaju na engleskom ili drugim
službenim jezicima u zemljama SMART Balkan projekta), kao i tehnička podrška i oprema (kompjuter,
printer, internet) potrebna za angažman u proceni odgovornost je angažovanog/e procenjivača/ce
uticaja.
Profil procenjivača/ce:
Uspešni kandidat/kinja za procenjivača/cu uticaja treba:

a)
b)
c)
d)

Delovati u njegovom/njenom vlastitom kapacitetu
Imati najmanje BA/BSc diplomu
Pokazati stručnost potrebnu za obim posla i zadatke opisane u projektnom zadatku
Pokazati odgovarajuće radno iskustvo od najmanje tri godine na metodološkim pitanjima i/ili
izgradnji kapaciteta u oblasti razvoja OCD

e) Imati iskustvo u aktivnom učešću i angažmanu u projektima u oblastima kao što su sigurnost i
dobro upravljanje i upravljanje politikama

f) Poželjno je prethodno iskustvo kao procenjivač/ca, evaluator/ica ili stručnjak/inja za M&E.
Odgovarajuće iskustvo, veštine i kompetencije će se dokumentovati u priloženom formularu za
prijavu (Prilog 2)

g) Imati dokazanu sposobnost za obavljanje poslova procenjivača/ce, kao što su dobre analitičke
veštine, veštine pisanja i izveštavanja

h) Iskustvo i dobro razumevanje procesa i procedura upravljanja grantovima i razvoja OCD smatrat
će se dodatnom prednošću

i) Profesionalni nivo stručnosti i korišćenja (govor, pisanje, razumevanje) lokalnih službenih jezika
Odabir procenjivača/ice:

Prijave za procenjivače/ice uticaja će biti razmatrane nakon prijema, zaključno sa rokom za podnošenje
prijava to jeste do 22/08/2022. godine. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani/e na
razgovore/testiranje. Prva pripremna radionica će biti organizovana u periodu od 29/08/2022 do
09/09/2022. godine, u skladu sa Planom za objavu poziva za grant aplikacije. Prvi krug angažmana
procenjivača/ica uticaja je planiran već sredinom mjeseca septembra 2022. godine u skladu sa
procenama primljenih prijava za Core grantove.
Procenjivači/ce uticaja ne mogu imati nikakav sukob interesa u pogledu organizacija čije prijave se
evaluiraju i u samom procesu procene.
Nakon potpisivanja Ugovora o delu i Izjave o nepostojanju sukoba interesa, procenjivači/ce uticaja će
biti dodeljena pojedinačna aplikacija za koju će on/ona pripremiti izveštaj o proceni.
Kako se prijaviti:

Ovaj poziv je otvoren za sve stanovnike/ce 6 zemalja uključenih u SMART Balkan projekat: Albanija,
Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.
Prijave za bazu procenjivača/ce uticaja trebaju biti dostavljene na e-mail
grants3@smartbalkansproject.org i trebaju sadržavati sledeće dokumente:
Prijavni formular (Prilog 1)
CV
Izjavu časti (Prilog 2)
Ostale dokumente kojima se potvrđuje polje stručnosti i specifične kvalifikacije aplikanata/ica
Poziv je otvoren do 22/08/2022.
Prijave trebaju biti poslane sa sledećim PREDMETOM u e-mailu: Prijava NO 016 07/2022 (Ime
aplikanta/ice). Tekst e-maila treba da sadrži nazive svih dostavljenih dokumenata i dokumenti trebaju
biti nazvani kao što je navedeno u ovom delu. Svi dokumenti koji sadrže potpise trebaju biti poslani u
PDF formatu.
Maksimalna veličina e-maila je 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10MB, rasporedite
dokumente u nekoliko e-mailova sa sledećim opisom u polju PREDMET: u slučaju prvog e-maila
navedite Prijava, NO 016 07/2022 (ime aplikanta/ice) x/#, umesto znaka „x“ navedite serijski broj emaila i umesto znaka „#“ navedite ukupni broj e-mailova koji ćete poslati. U sadržaju e-maila, navedite
listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.
Pre angažmana procenjivača/ice uticaja, tražiće se da dostave Uverenje o nekažnjavanju i Uverenje o
nevođenju krivičnog postupka.
Podnošenjem prijave, svi aplikanti/ce su saglasni/e da njihove prijave budu arhivirane narednih 36
meseci i da mogu biti kontaktirani/e od strane Konzorcijskih partnera ukoliko se ukaže potreba.
Samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži krug će biti kontaktirani/e.
Naknade i plaćanja:
Naknada za procenjivače/ice u uticaja, izračunata po izveštaju procene (uključujući vreme za
pripremne online sesije, individualni izveštaj o proceni aplikanta za Core grant, učešće u sastancima
na daljinu, podršku pri odgovaranju neuspešnim aplikantima) je 750 EUR bruto (podložno poreskim
odbicima) i biće plaćeno na osnovu broja izveštaja procena i uskladu sa unapred dogovorenim
vremenskim okvirima. Ovaj iznos uključuje troškove terenske posete organizaciji za koju se radi
izvještaj procene.
U nekim, izuzetnim slučajevima, aplikantima za Core grantove može biti potrebno više vremena i
procenjivači/ce će o tome biti pismeno obavešteni/e kada budu kontaktirani/e radi procene.

Zaštita podataka:
Lični podaci koji se dostave u cilju prijavljivanja na Javni poziv za procenjivače/ice uticaja (ime, e-mail
adresa, itd.) će biti arhivirani od strane CPCD u svrhu procesuiranja prijava, radi usklađivanja
dostavljenih detalja ali i radi kontaktiranja u vezi sa potencijalnim zadacima vezanim za javne pozive,
ili da ih obavesti o budućim prilikama sličnim specifičnoj ulozi za koju su se prvobitno prijavili/e.
Lični podaci će biti pohranjeni s najvećom pažnjom i u skladu sa zahtjevima zaštite podataka.
Aplikanti/ce mogu u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u lične podatke koje imamo u vezi s njima i zatražiti
njihovo brisanje.
Dodatni dokumenti:
Prilog 1 – Prijavni formular NO 005 KS/2022-1
Prilog 2 – Izjava časti NO 005 KS/2022-1

