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ОПШТИНА ЧАИР

Менторска организација:
ЗГ - ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЛИТИКИ И ДОБРО 
ВЛАДЕЕЊЕ 

Врз основа на селектираните приоритетни области

 1. Комунална и сообраќајна инфраструктура
 2. Туризам и угостителство
 3. Животна средина
 4. Спорт и култура
 5. Поголемо вклучување на граѓански организации во
 донесување на одлуки на локално ниво
 6. Домување

произлезени од граѓанските средби во општина Чаир со цел 
зајакнување на влијанието на граѓанското општество во 
унапредување на односите на заедницата преку партиципативна 
демократија во рамките на проектот  доделен е

СУБ-ГРАНТ на проектот : „Совесни граѓани за еколошки Чаир“ во 
имплементација на Здружение на граѓани„Унитети прогресив“ 
Времетраење на проектот: 4 месеци од 24.04.2017 до 25.08.2017
Вкупен буџет: 345,999 МКД



ОПШТИНА САРАЈ

Менторска организација: 
ЗГ-ЗИП ИНСТИТУТ

Врз основа на селектираните приоритетни области

 1. Комунална и сообраќајна инфраструктура
 2. Здравство
 3. Образование, спорт и култура
 4. Туризам
 5. Животна средина

произлезени од граѓанските средби во општина Сарај со цел 
зајакнување на влијанието на граѓанското општество во 
унапредување на односите на заедницата преку 
партиципативна демократија во рамките на проектот  доделен е

СУБ-ГРАНТ на проектот: „Три проблеми, едно решение“ во 
имплементација на 
Еколошко здружение „Младина на Долно“ Свиларе и 
Здружение за афирмација на бошњачката жена „Диванхана“
Времетраење на проектот: 6 месеци, од 25.04. 2017 до 
25.10.2017
Вкупен буџет: 366.400,00 МКД



ОПШТИНА ВЕЛЕС

Менторска организација: 
ЗГ ЗИДАН МОСТ

Врз основа на селектираните приоритетни области

 1. Образование
 2. Спорт и култура
 3. Вработување

произлезени од граѓанските средби во општина Велес 
со цел зајакнување на влијанието на граѓанското 
општество во унапредување на односите на заедницата 
преку партиципативна демократија во рамките на 
проектот  доделен е

СУБ-ГРАНТ на проектот:„Заеднички тим“ во 
имплементација на:Здружение на граѓани „Заеднички 
соживот“ - Велес и СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ - Велес.
Времетраење на проектот: 4 месеци, од 18.04.2017 до 
17.08.2017
Вкупен буџет: 359.240,00 МКД



ОПШТИНА КРУШЕВО

Менторска организација: 
ЗГ Ристо-Картуш 

Врз основа на селектираните приоритетни области

 1. Образование 
 2. Спорт и култура
 3. Здравство
 4. Туризам

произлезени од граѓанските средби во општина Крушево со цел 
зајакнување на влијанието на граѓанското општество во 
унапредување на односите на заедницата преку партиципативна 
демократија во рамките на проектот  доделен е

СУБ-ГРАНТ на проектот: „QR Лов по богатство“ во имплементација 
на Здружение на граѓани „АКАДЕМИК“ - Крушево
Времетраење на проектот: 5 месеци, 20.04.2017 до 19.09.2017
Вкупен буџет: 330.900,00 МКД
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   КРУШЕВО

СЛОБОДА ИЛИ СМРТ



ОПШТИНА КИЧЕВО

Менторска организација: ЗГ Центар за помош и интегрирање 
на недоволно развиените и развиените подрачја во 
граѓанското општество 

Врз основа на селектираните приоритетни области

 1. Образование 
 2. Туризам
 3. Култура и спорт

произлезени од граѓанските средби во општина Кичево со цел 
зајакнување на влијанието на граѓанското општество во 
унапредување на односите на заедницата преку 
партиципативна демократија во рамките на проектот  
доделен е

СУБ-ГРАНТ на проектот : „Културните вредности на 
мултиетничко Кичево“
во имплементација на Здружение на граѓани „Центар за 
Младинска иницијатива и дијалог“ од Кичево и Здружение на 
граѓани „Здружение за развој на младите ФАКТОР“ од Кичево.
Времетраење на проектот: 5 месеци, 01.05.2017 до 30.09.2017
Вкупен буџет: 337.900,00 МКД



ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Менторска организација: ЗГ Локална акциона група Агро Лидер 

Врз основа на селектираните приоритетни области

 1. Образование
 2. Социјална заштита
 3. Животна средина

произлезени од граѓанските средби во општина Долнени со цел 
зајакнување на влијанието на граѓанското општество во 
унапредување на односите на заедницата преку 
партиципативна демократија во рамките на проектот  доделен е

СУБ-ГРАНТ на проектот : „Младите Знаат и Умеат Да Градат 
Соживот“
во имплементација на Здружение на граѓани „Мултиетникум“ 
од Долнени и „Хуманост ком младите“ од с.Десово, о.Долнени
Времетраење на проектот: 5 месеци, 19.04.2017 до 18.09.2017
Вкупен буџет: 328.500,00 МКД
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ЦОСВ подружница Прилеп
e-mail: cosv-macedonia@t-home.mk

www.cosv.org

Центар за граѓанска иницијатива - Прилеп
e-mail: ccimk@cgimk.org.mk

www.cgimk.org.mk

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО - Скопје
e-mail: contact@antiko.org.mk

www.antiko.org.mk

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е 
единствена одговорност на ЦОСВ, ЦГИ и АНТИКО и на никаков начин не може да се смета дека ги 
одразува гледиштата на Европската унија.
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