
Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2 

ReLOaD2 

  
 

Oпштина Гевгелија 

Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во 
рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 28.02.2022 до 28.03.2022 година 

 
 

Бр. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЕКТ Бодови ЗАБЕЛЕШКА 
Предложена 

вредност (МКД) 

ПРОЕКТИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

Одобрени проекти со буџет од 307.000,00 – 615.000,00 МКД (мора да освојат минимум 50 или повеќе бодови) 

1 
Спа и велнес асоцијација на 
Македонија (SWAM) 

Сите за спорт 84 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки. 

449,254.00 

2 
Здружение на граѓани "Од 
станица до граница" 

Врснички форум театар 
против насилство во 
училиштата 

75 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки.  

544,200.00 

Одобрени проекти со буџет од 615.000,00 – 1.845.000,00 МКД (мора да освојат минимум 75 или повеќе бодови) 

3 
Здружение Авто мото 
друштво ДИЧО ПАНОВ 
Гевгелија 

Гевгелија- Вело град 77 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки.  

1,403,900.00 

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОДБИЕН - ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ 

4 
Здружение на пчелари 
Нектар Гевгелија 

Селекција на пчелни 
матици- квалитетни 
заедници 

59 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Соодносот помеѓу трошоците и 
очекуваните резултати не е на задоволително ниво. 
Комисијата оцени дека дел од трошоците се превисоки и 
неоправдани. 

1,341,140.00 



 
 

5 
Регионален центар за 
одржлив развој - Гевгелија 

Биди дел од системот! 60 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Со предложените активности не се врши 
конкретно влијание на целните групи ниту пак истите имаат 
корист од реализација на проектните активности. Соодносот 
на предложените трошоци со очекуваните резултатите не е 
задоволителен. 

850,000.00 

6 
Регионален центар за 
одржлив развој - Гевгелија 

Информирај се! - 
Активирај се! 

63 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Потребите на целната група не се јасно 
дефинирани и опфатени со проектот. Со предложените 
активности не се врши конкретно влијание на целните групи 
ниту пак истите имаат корист од реализација на проектните 
активности. Соодносот на предложените трошоци со 
очекуваните резултатите не е задоволителен. 

810,000.00 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ 

7 

Здружение на граѓани 
"Иновате Конслатинг Гроуп" 
ИКГ Институт за 
општествено- економски 
истражувања, анализи и 
развој- Гевгелија 

Запознај ја туристичка 
Гевгелија 

21 

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ - Проектната област не е јасно 
дефинирана и не е направен стратешки избор на целни 
групи и крајни корисници. Членови од проектниот тим се 
дополнително вклучени и на позиции како истражувачи што 
е спротивно од насоките на јавниот повик. Буџетот содржи 
паушални вредности кои не се наративно објаснети. 

1,707,800.00 

8 
Фондација Аполонија 
Гевгелија 

Хума- еко едукативен 
карстен локалитет 

27 

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ - Не е направен стратешки 
избор на целни групи и крајни корисници, нивните потреби 
не се јасно дефинирани и опфатени со проектот. Не се 
објаснети ниту приложени соодветни дозволи за 
истражување и одбележување на локалитетот. Комисијата за 
евалуација оцени дека голем дел од трошоците се нереални, 
сумите се паушални и не се наративно објаснети.  

1,680,000.00 

9 

Здружение за заштита на 
животната средина и 
едукација на деца и млади 
ЕКО ЛАЈФ Гевгелија 

Селектираме за 
подобра иднина! 

24 

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ - Приоритетната област не е во 
согласност со насоките од јавниот повик. Предлог 
активностите се веќе подржани од друг донатор и дел веќе 
тековно се спроведуваат.   

649,800.00 

10 
Центар за климатски 
промени - Гевгелија 

Ние граѓаните за здрава 
животна средина! 

26 

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ - Со предложените проектни 
активности не се остваруваат конкретни резултати кои се 
мерливи за времетраење на проектот и не е објаснето на кој 
начин крајните корисници ќе имаат бенефит од нивното 
спроведување. Дел од проектните активности вклучуваат и 
општински службеници. Буџетот содржи ставка за 
регрантирање, што е  спротивно на насоките од јавниот 
повик. 
 

1,838,000.00 



 
 

 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ 

11 

Здружение за промоција и 
потикнување на 
информатиката Асоцијација 
на студенти и 
информатичари - Гевгелија 

Младинско 
претприемништво за 
прогресивна младина 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН -Предложениот буџет го надминува 
износот предвиден со јавниот повик. Во предлог проектот е 
наведено дека од донаторот се бараат 1,840,000 МКД, но во 
самиот буџет и во наративниот дел не се јасно дефинирани 
трошоците кои треба да бидат покриени од проектот, со што 
беше отежната евалуацијата од страна на Комисијата. 

2,069,450.00 

12 

Здружение за еднакви 
можности и остварување на 
правата на мажите и жените 
во руралните средини 
АФИРМИРА, ГЕВГЕЛИЈА 

Модел за младите 0 
ДИСКВАЛИФИКУВАН -Проектниот предлог има прекин во 
проектните активности, што е спротивно од насоките на 
јавниот повик.  

615,000.00 

13 

Здружение за еднакви 
можности и остварување на 
правата на мажите и жените 
во руралните средини 
АФИРМИРА, ГЕВГЕЛИЈА 

Имаме право да бидеме 
информирани 

0 
ДИСКВАЛИФИКУВАН -Проектниот предлог има прекин во 
проектните активности, што е спротивно од насоките на 
јавниот повик.  

600,000.00 

14 ЛЕГИС - Скопје 

Социјално и креативно 
јакнење на лица со 
попреченост во 
Гевгелија 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - Носител на предлог проектот е 
организација со седиште во Скопје и апликантот не 
обезбеди валиден документ (регистрација или тековна 
состојба) согласно насоките од јавниот повик. 

1,839,800.00 

 

 
 


