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ПРОГРАМА НА ГРАНТ АКАДЕМИЈАТА  
ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ  

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ И УСЛУГИ 
на ПРОЕФЕКТ Грант академијата се реализра на ZOOM платформата  

-Изработка на предлог проекти за EU, 
USAID и други донатори  
 
- Следење на повици за грантови и 
тендери за клиенти  
   
- Годишни договори за Аутсорсинг со кои 
правни субјекти отсапуваат на ПРОЕФЕКТ 
да се грижи за прибирањето средства - 
вклучува  следење на повици, подготовка 
на проекти, спроведување преокти 
 
- Поддршка во спроведувањето на 
добиени проекти 
 
- Правење на проценки и евалуации 
 
-Организирање на обуки и настани (12 
области) 
 
-Менторство и коучинг за подобрување на 
личните и организациски перформанси  
 
-Подготовка на стратегии и годишни 
програми  
 
-Поддршка  на социјални претпријатија  
 
-Развој на филантропија и корпоративна 
општествена одговорност  
 
- Даночно поттикнување при донирање кон 
непрофитни ентитети 
 
-Развој на социјално 
претприемништво  
 
- Изнајмување на комплетно опремен 
простор за обуки, работилници и 
средби до 18 лица (1ва сала) и за 7 
лица (2ра сала) 

 

 

1 ден – 25/03/2021 
18:45-19:00 Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-19:30 Претставување на програмата, дефинирање на очекувањата, 
дефинирање на правила за работа, преставување на учесниците  
19:30-20:00 Едукациски квиз  - Кој сака да биде проектен маг? 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Дефинирање на тема за развој на проект  
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
2 ден – 29/03/2021 
18:45-19:00 Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00 Анализа на водич за грантови 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Анализа на засегнати страни   
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
 3 ден – 1/04/2021 
18:45-19:00 Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00 Анализа на проблемско подрачје 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Дефинирање на Анализа на цели  и одредување на стратегија  
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
4 ден – 5/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Пополнување на логичка рамка  
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Пополнување на логичка рамка – Индикатори и претпоставки 
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи   до следната сесија  
 
5 ден – 8/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Развој на резиме (на една страна)  
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Развој на проектен концепт (на 2/3 страни) 
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи   до следната сесија  

 

ПРОДОЛЖУВА НА ДРУГАТА СТРАНИЦА  → 

 

ПРОГРАМА НА ГРАНТ АКАДЕМИЈАТА  
ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ  

Линк за регистрација на ZOOM :   

 

Meeting ID:                и Passcode:  
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ПРОГРАМА НА ГРАНТ АКАДЕМИЈАТА  
ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ 

6 ден – 12/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00   „Релевантност/Анализа на проблеми/потреби“ на предлог проектот –работа на предлог проектот 
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Развој на делот “Релевантност” - Работа на предлог проектот  
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
1-ва екстра сесија (датум со дополнително закажување)   
18:45-19:00  Регeстрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Презентација на проектен концепт/ резиме – pitch презентација (3 мин) 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Избор на најдобра презентација на проектен концепт/резиме  
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
7 ден – 15/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00   Опис на проектот”презентација и пишување                       
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Подготовка на делот “Методологија“ - презентација и пишување  
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
8 ден – 19/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00   Подготовка на делот “Одржливост“ – презентација и пишување  
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Како да се развијат “План на активности” - презентација и пишување 
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
9 ден – 22/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00   Развој на буџетот и наративен дел на Буџетот – работа на лаптоп 
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Развој на буџетот и наративен дел на Буџетот – работа на лаптоп  
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
10 ден – 26/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00   Претставување на организацијата (референци, лична карта на организацијата, претходно искуство) 
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Селекција на партнерски организации, потребни податоци, преставување во предлог проектот 
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
11 ден – 29/04/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00    Развој на другите документи во проектната апликација “Прилози”  
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Завршување на проектната апликација (специфични делови кај одредени донаторски програми) 
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи  до следната сесија  
ПРОДОЛЖУВА НА СЛЕДНАТА СТРАНА ->  
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12 ден – 03/05/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Регистрација на системи за испраќање апликации. Испраќање онлајн апликација  
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Користење на алатки за  поефикасно спроведување на проектот   
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
2-ра екстра сесија (датум со дополнително закажување)   
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Презентација на проектна апликација (10 мин) 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Презентација на проектна апликација (10 мин) 
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
13 ден – 7/05/2021 
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Админстративно финансиски процедури на донаторите 
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50 Избор на најдобри соработници во тимот за реализација на проектот 
20:50- 21:00  Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
3-та екстра сесија (датум со дополнително закажување)   
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Претставување на ФИТР програма за грантови 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Претставување на CBC MK-KOS & MK-SRB програми за грантови 
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
4-та екстра сесија (датум со дополнително закажување)   
18:45-19:00  Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00  Претставување на Еразмус+ 2021-2027 програми за грантови 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сок  
20:10- 20:50 Претставување на Креативна Европа 2021-2027 програми за грантови 
20:50- 21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија  
 
14 ден – 10/05/2021 
18:45-19:00   Регистрација на учесниците на ZOOM платфромата  
19:00-20:00   Напредни вештини за пишување на проект  
20:00-20:10   Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  10те најчестите и најкрупните грешки при пишување предлог проект  
20:50- 21:00  Оценка на обуката  
21:00-15:15   Доделување на сертификати на учесниците, 15:15 Затворање на Академијата  

Забелешка:  За време на академијата започнува процес на менторска поддршка за финализација на проектната апликација 
(секој учесник /тим има 4-5 менторски сесии во траење на 1-1.5 часови за еден проект кој го подготвува/аат за една 
организација. Менторската поддршка ќе биде преку еден-на-ден онлајн е-средби, и преку е-мејл комуникација, во период на 
мерките за борба против пандемијата со вирусот К-19.  
Дополнително за различните грант конкурси, ќе бидат организрани околу четири 2 часовни екстра сесии на кои ќе се 
разгледуваат барањата, критериумите и стратегијата што би требало да ја има секој учесник!   


