Повик за предлози проекти бр. 2019-01
Објавен на 5 февруари 2019 година
1. ЗА АМЕРИКАНСКАТА СТОПАНСКА КОМОРА

Американската комора во Македонија (AmCham) е бизнис асоцијација на 130-те најголеми и
најпознати меѓународни и домашни компании кои генерираат годишен приход од над 4 милијарди
евра и вработуваат над 30 000 граѓани. При тоа одржуваме цврста врска меѓу нашите членки,
странските инвеститори, локалните лидери и креатори на политики, американските стопански
комори во други земји, меѓународната заедница во Македонија, професионалци и експерти. Преку
нашите настани, иницијативи и публикации, активно ги унапредуваме најдобрите американски
практики, високите стандарди за комерцијална пракса и креирање на здрава деловна клима. Амчам
Македонија е фокусирана на застапување за развој на политики во компаниите кои ги интегрираат
одговорните практики во секојдневното деловно работење, како и зголемување на придонесот на
приватниот сектор во општеството преку активности за корпоративна општествена одговорност,
развојот на вработените, инвестициите во образованието, животната средина и поддршка на
општествениот напредок. За таа цел, АмЧам објавува повик за проекти кои ги подобруваат
заедниците и придонесуваат за развојот на македонското општество.

2. KOJ MOЖЕ ДА АПЛИЦИРА
Граѓанските организации, регистрирани според Закон за здруженија и фондации имаат право да
аплицираат со предлог-проекти. Избраните проекти ќе добијат поддршка за имплементација
(финансиска и /или не-финансиска – во производи или услуги) од компаниите членки на АмЧам.
Од поддржаните проекти се очекува да ги исполнуваат следните критериуми:


Проектот се фокусира на долгорочни и сеопфатни интервенции кои доведуваат до
конкретни и видливи резултати;



Проектите се во насока на поддршка на целите на Обединетите Нации за за одржлив развој;



Проектите ја развиваат мултикултурата во општеството и застапуваат прогресивни ставови
во однос на родовата еднаквост и социјалната вклученост;



Проектите вклучуваат соработка со широк спектар на засегнати страни, како и медиумите,
приватниот сектор и јавните институции;



Покажуваат јасна и остварлива одржливост што ја зголемува веројатноста активности да
имаат трајно позитивно влијание или можност за продолжување по завршувањето на
поддршката за имплементција;



Таргетира маргинализирани групи, како и деца и млади;



Проектот дава приоритет на прашања кои се од најголема важност и грижа за граѓаните на
Македонија;
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Во проектот е вклучено волонтерство / граѓанско учество;



Ефектите од проектот минимално зависност од јавните институции.

АмЧам нема да прифати или да ги разгледа предлозите кои вклучуваат:
o

Капитални инфраструктурни проекти, вклучувајќи големи градежни активности;

o

Поддршка или лобирање во име на одредена политичка партија;

o

Религиозни активности;

o

Директни хуманитарни / добротворни активности;

o

Активности за градење на организациски капацитети;

o

Теоретски истражувања.

3. ПОДДРШКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
АмЧам планира да избере најмногу до 5 (пет) проекти во рамките на овој повик. Вредноста на секој
проект треба да се движи помеѓу 275.000 до 550.000 МКД кои покриваат активности на проектот
најмногу 1 (една) година. Поддршката за имплементација од страна на компаниите-членки на
АмЧам може да се користи само за активности кои се директно поврзани со предложениот проект.
АмЧам го задржува правото да ги поддржи сите или ниту една од доставените апликации.
Доделувањето ќе биде обезбедено преку донаторска вечер - тивка аукција организирана од АмЧам,
каде што компаниите-членки можат да се заложат за поддршка (финансиски и / или не-финансиска
во производи или услуги) на еден или повеќе од проектите кои ќе бидат селектирани во потесен
избор. АмЧам не гарантира дека целиот баран износ ќе биде финансиран, па затоа проектите треба
да бидат флексибилни за да ги прилагодат проектните активности според донираниот износ.

4. ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА
Предлог проектите треба да бидат поднесени на македониски јазик со кратко резиме на англиски
јазик. Апликацијата и дополнителните документи ќе бидат прифатени само преку електронска
пошта. Апликациите испратени во печатена форма, рачно напишани и/или испратени по факс нема
да бидат прифатени.
Кандидатите треба да ги достават следните документи:
1) Формулар за аплицирање - За да ја преземете формата за апликација, посетете ја веб-страницата
на АмЧам http://amcham.com.mk/2019/02/01/call-for-project-proposals-no-201901/. Алтернативно,
ве молиме обратете се до менаџерката за комуникации на АмЧам, Елена Чекорова, на
communication@amcham.com.mk.
2) Форма за буџет - Буџетот и буџетските белешки мора да бидат (i) комплетни и целосно
документирани, (ii) разумни, и (iii) распределени за соодветни буџетски категории. Буџетот мора да
покаже јасна и директна врска помеѓу предложените активности и предложената употреба на
средствата. За да го преземете формуларот за буџет, посетете ја веб-страницата на AmCham
http://amcham.com.mk/2019/02/01/call-for-project-proposals-no-201901/;
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3) Годишен финансиски извештај на Организацијата од претходната фискална година (2017
година). Доколку организацијата е регистрирана во 2018 или 2019 година, испратете го само
документот за регистрација на организацијата. За организациите што остваруваат приходи под
2.500 EUR, формално известување за остварени приходи во 2017та под 2.500 EUR.
4) Документ за регистрација на организацијата (Тековна состојба) не постара од шест месеци.
5) Доколку проектот опфаќа соработка со јавни институции, писма за поддршка од релевантните
јавни институции;
Поднесените предлози мора да бидат оригинални и самостојно дело на организацијата-апликант.
Било која форма на плагијат ќе резултира со дисквалификација. АмЧам го задржува правото на сите
материјали и документи поднесени од апликантите. При тоа, АмЧам нема да ги користи за други
цели освен за разгледување на предлозите и нема да ги сподели со други лица или институции,
освен кога тоа е потребно според македонските закони или побарано од донаторите.
Имајте предвид дека во согласност со нашите напори за овозможување донации, имињата на
апликантите и краток опис на нивните проекти ќе бидат споделени со компаниите-членки на
AмЧам.
Кандидатите избрани за поддршка ќе бидат предмет на проценка пред доделувањето на
донациите, за да се утврди дали барателот има минимални можности за управување кои се
потребни за спроведување на предложениот проект и буџет.
Начин на пријавување: Апликантите треба да ги достават предлог-проектите и потребните
документи САМО по електронска пошта: communication@amcham.com.mk, со наслов на маилот:
Social marketplace application до 16:00, 20 февруари 2019 година.
Апликациите што ќе пристигнат по крајниот рок и / или не се поднесени во согласност со условите
на овој Повик ќе бидат дисквалификувани и нема да бидат земени во предвид.

5. TIMELINE
1. Објава на Повик за предлог проекти - 5 февруари 2019 година
2. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ - 20 ФЕВРУАРИ 2019, 16:00 часот
3. Известување до апликантите кои ќе бидат во потесен избор - 11 март 2019 година
4. Презентација на предлог-проекти (настан)- 20 март 2019 година
5. Почетен датум за започнување со имплементација на проектите - 1 април 2019 година
Датумите за оценување и започнување на проектите може да се предмет на промена!

6. КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Менаџер за комуникации на АмЧам - Елена Чекорова
Е-пошта: communication@amcham.com.mk
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Call for Project Proposals No. 2019-01
Issued on February 5, 2019

1. ABOUT AMCHAM
The American Chamber in Macedonia (AmCham) is a business association of the 130 largest and most
renowned international and domestic companies that generate an annual income of over 4 billion euros
and employ over 30 000 citizens. We maintain strong relationship between our members, foreign
investors, local decision and policy makers, AmChams in other countries, the international community in
Macedonia, thought leaders and experts. Via our events, initiatives and publications, we actively advance
American best practices, high standards of commercial practice and sound business climate. But
moreover, AmCham Macedonia is focused on advocating the development of company policies that
integrate responsible practices into daily business operations and an increase of the contributing role of
the private sector to society with corporate social responsibility actions, employee development,
investments in education, protection of the environment, and supporting societal progress. Therefore,
AmCham is announcing a call for projects that improve communities and contribute to the development
of the Macedonian society.

2. WHO CAN APPLY?
Civic organizations, registered under the Law for Associations and Foundations (Закон за здруженија и
фондации) are eligible to apply with project proposals. The selected projects will receive implementation
support (financial and/or in-kind) from AmCham member companies.
The supported projects are expected to fulfill the following criteria:
-

Focus on long-term and comprehensive interventions that lead to concrete, tangible results;

-

Support the implementation of the UN Sustainable Development Goals;

-

Reflect the multicultural nature of society and take progressive stances vis-à-vis gender equality
and social inclusion;

-

Include cooperation with a wide range of stakeholders, including the media, private sector and
public institutions;

-

Demonstrate a clear and feasible sustainability that increases the likelihood that the funded
activities will have lasting positive impact or will continue after the end of the implementation
support;

-

Target critical beneficiaries such as children and youth;

-

Prioritize issues that are of most importance and concern to the citizens of Macedonia;

-

Include a volunteering/citizen engagement component;

-

The effects of the project have minimum dependence on public institutions.
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AmCham will not accept or review proposals that include:
o

Capital expenditures, including large construction activities;

o

Support for or lobby on behalf of a particular political party;

o

Religious activities;

o

Direct humanitarian/charitable activities;

o

Organizational capacity building activities

o

Theoretical research.

3. IMPLEMENTATION SUPPORT
AmCham plans to select up to 5 (five) projects under this Call. The value of each project should range
between 5.000 – 10.000 USD covering activities that last at least 1 (one) year. The implementation support
from AmCham member-companies can be used only for activities directly related to the proposed project.
AmCham reserves the right to support any or none of the applications submitted. The awarding will be
provided through a donation evening – silent auctioning organized by AmCham, where member
companies can pledge to support (financially or/and in-kind with products and services) one or more of
the shortlisted projects. AmCham does not guarantee that the entire requested amount will be crowdfunded, therefore projects need to be flexible and scalable to adjust project activities according to the
raised amount.

4. PROCEDURES FOR SUBMISSION OF PROPOSAL
AmCham will accept proposals written in Macedonia with a brief summary in English. The proposals and
supporting documents will be accepted only by e-mail. Paper-based, hand-delivered and faxed
applications will not be accepted.
Applicants must submit the following documents:
1) Application Form - To download the application form, please visit AmCham web page
http://amcham.com.mk/2019/02/01/call-for-project-proposals-no-201901/ . Alternatively, please
contact AmCham’s Communication and Policy Manager, Elena Chekorova, at
communication@amcham.com.mk for the application package.
2) Project Budget Form together with Budget Notes- The budget and budget notes must be (i) complete
and fully documented, (ii) reasonable, and (iii) allocated to appropriate budget categories. The
budget must demonstrate a clear and direct relationship between proposed activities and the
proposed use of funds. To download the Budget Form please visit AmCham web page
http://amcham.com.mk/2019/02/01/call-for-project-proposals-no-201901/ ;
3) Organization’s Annual Financial Report from previous fiscal year (2017). In case the organization was
registered in 2018 or 2019, only send the organization’s registration document. For oragnizations
that have an income below EUR 2,500, submit a formal notification of earnings in 2017 below EUR
2,500.
4) Organization’s registration document (Тековна состојба) not older than six months.
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5) In case the project includes cooperation with a public institution, letter(s) of support from the
relevant public institution(s);
Submitted proposals must be the original and sole work of the applicant organization. Plagiarism will
result in disqualification from the competition. AmCham will retain all materials and documents submitted
by applicants. It will not use this information for purposes other than proposal review and will not share
it with other persons or institutions, except when required by Macedonian law or requested by donors.
Please note that in line with our donor coordination efforts, we will share the names of the applicants and
a short description of their respective projects with other Macedonian and international member
companies that support AmCham.
Applicants selected for support will be subject to a pre-award assessment conducted by AmCham, to
ascertain whether the applicant has the minimum management capabilities required to implement the
proposed project and budget.
Proposals: Applicants should submit project proposals and required documents ONLY by e-mail:
communication@amcham.com.mk , e-mail subject: Social marketplace application until 16:00, February
20, 2019.
Applications that arrive past the deadline and are/or submitted not in accordance to the requirement
of this Call will be disqualified and not taken into consideration.

5. TIMELINE
1. Call for Proposals launch date - February 5, 2019
2. DEADLINE FOR SUBMITTING PROPOSALS 16:00, FEBRUARY 20, 2019
3. Notification to shortlisted applicants March 11, 2019
4. Presentation of project proposals ( Social Market Place Event) March 20, 2019
5. Earliest starting date for supported proposals April 1, 2019
Please note that evaluation and award dates are subject to change!

6. CONTACT INFORMATION
AmCham’s Communication and Policy Manager – Elena Chekorova
E-mail: communication@amcham.com.mk
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