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Како најбрзо до 
грант?

...ЗАВИСИ ЗА 
ШТО 

АПЛИЦИРАТЕ!
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Лични 
согледувања –
како најлесно до 
грант !?

Одговорот не е баш 
прецизен ... т.е.
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Лични согледувања – како 
најлесно до грант !?
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▪ Според моето искуство, „најлесните“ 
грантови за пишување се оние кои 
имаат солидна основа за барање пари, 
се добро осмислени, имаат план за 
иднината и се јасни и концизни во 
своите општи цели и специфични цели. 

Лични согледувања  – како 
најлесно до грант !?
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▪ Ако можете да комуницирате точно 
што сакате да постигнете, тогаш можете да 
убедите некого да ви даде пари.
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Лични согледувања –
како најлесно до грант !?
▪ Грантовите кои можат најлесно 

да се напишат а кои кои ги 
даваат локални субјекти кои се 
запознаени со вашата 
организација или кауза. 

▪ Повици на општини, компании 
со општествена одговорност

▪ Големи грантови за кои сте една 
од ретките организации со 
познавање и експертиза 

5

▪ Имајте што е можно поквалитетен 
предлог проект

▪ Важно е да имате добра анализа 
на проблемското подрачје

▪ И по првиот неуспех, не се 
откажувајте, прашајте зошто не сте 
го добиле грантот
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Лични согледувања – како 

најлесно до грант !?
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Лични согледувања – како 
најлесно до грант !?

▪ Можете да аплицирате за т.н регрантинг 
програми на ЕУ  (1000-10.000 евра) кои ги 
приредуваат други здруженија кои имаат 
поголем грант од ЕУ

▪ Здруженија можа да се јават за грант 
поддршка на неколкуте грант програми 
(CIVICA Mobilitas мали акциски (до 5000 
евра), ФООМ (6000 евра), ...
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Лични согледувања – како 
најлесно до грант !?

▪ Користење на crowdfunding  платформи за 
прибирање средства преку онлајн донации во 
светот (Donorbox, Fundly, Classy, CauseVox, 
Donately, Chuffed, Salsalabs, GoFundMe Charity)

▪ Global Giving e најголема crowdfunding  
платформа во светот, 2-3 пати годишно може да 
се аплицира  за да се квалификувате за 
предизвик (Да соберете 5000 УСД преку мин 40 
донатори за 40 денови) 8
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https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#01
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#02
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#03
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#04
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#05
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#06
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#07
https://donorbox.org/nonprofit-blog/crowdfunding-tips/#08
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Лични согледувања – како 
најлесно до грант !?

▪ Користење на crowdfunding  платформи за 
прибирање средства преку инвестиции или 
купување на услуга/продукт (Kickstarter, RocketHub, 
Indiegogo, Crowdfunder, GoFundMe, Kiva.org, Seed & 
Spark, AngelList, Fundable, Patreon

▪ Kickstarter прифаќа придонеси во форма на 
ветувања за поддршка на нова идеја, проект или 
изум. Финансирањето е строго за идеја или проект, 
а не за купување опрема или ресурси
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Лични согледувања – како 
најлесно до грант !?

▪ Учеството во обуки за подготовка на предлог проект 
е стратешка одлука, бидејќи тоа ќе Ви овозможи да 
имате квалитетна проектна апликација, иако дво 
дневна обука тешко ќе ве донесе до посакуваната 
цел

▪ Учеството во Грант академијата, скоро сигурно ќе Ви 
помогне за да имате одлично развиена проектна 
апликација, и да научите како да правите други 
предлог проекти  
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https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#1_Kickstarter
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#2_RocketHub
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#3_Indiegogo
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#4_Crowdfunder
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#5_GoFundMe
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#7_Kivaorg
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#8_Seed_Spark
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#9_AngelList
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#10_Fundable
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#11_Patreon
https://blog.sagipl.com/crowdfunding/#1_Kickstarter
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Лични согледувања – како 
најлесно до грант !?

▪ Одлука да имате консултант, е 
можеби најефективната стратегија, 
секако доколку имате средства да 
ги платите услугите 

▪ Побарајте од консултантите про-
боно услуги, тие имаат обврска 
еднаш во годината да поддржат 
некоја непрофитна кауза 
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Благодарам!
Ако имате прашања

Може да ме најдете на 
▪ +389 70 355 095

▪ info@proefekt.mk и zo.stojkovski@gmail.com

▪ www.proefekt.mk
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