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ПРОДОЛЖУВА НА СЛЕДНАТА СТРАНА ->  

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЗИМСКАТА ГРАНТ АКАДЕМИЈА 

ЗА ПОДГОТОВКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ГРАНТ-ПРОЕКТИ 

17 јануари - 28 февруари 2022 година,  
3 сесии неделно (пон., сре., чет.)  Т1: 18:00-21:00 

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ И УСЛУГИ 
на ПРОЕФЕКТ Грант академија се реализира на платформата ZOOM 

-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) 

Ден 1 – 17.01.2022, Понеделник 
17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Презентирање на програмата, дефинирање на очекувањата,      
                       дефинирање на правилата за работа, претставување на учесниците 
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:40-20:40  Едукативен квиз - Кој сака да биде проектен милионер?  
20:40-20:45  Пауза за кафе и сок 
20:50- 21:30 Дефинирање на тема за развој на проект 
 
Ден 2 – 19.01.2022, Среда 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Анализа на водич на грант програма  
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Анализа на засегнати страни  
20:00-20:10  Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Анализа на засегнати страни - работа на индивидуални случаи 
20:50-21:00    Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 3 – 20.10.2022,  Четврток 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Анализа на проблеми  
19:00-19:10  Пауза за кафе и сокови 
19:10-20:00 Дефинирање на анализа на проблеми / потреби 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Дефинирање анализа на цели и одредување стратегија  
20:50-21:00    Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 4 - 24/01/2022, Понеделник 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Пополнување на логичка рамка  
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Пополнување логичка рамка – Индикатори и извори на верификација  
20:00-20:10  Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Пополнување логичка рамка -  Индикатори и извори на верификација 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 5 - 26/01/2022, Среда 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Пополнување на логичка рамка -Претпоставки -  
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Пополнување логичка рамка – завршување/презентација на Логичката 
рамка  
20:00-20:10  Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Пополнување логичка рамка - презентции на Логичката рамка 
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20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 6 – 27.01.2022,  Четврток 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Изработка на Извршно резиме (една страница) 
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Развој на извршно резиме (една страница) 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сок к 
20:10- 20:50  Развој на проектен концепт (на 2-3 страници) 
20:50-21:00    Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија Ден 7 – 31.01.2022, Понеделник 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Пишување на делот „Опис на проектот“ (Активности, Резултати)  
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Пишување на делот „Опис на проектот“ - продолжува 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50 Како да се развие „Акциски план и временска табела“ 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 8 -  02.02.2022 1-ва дополнителна сесија, Среда 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Презентација на проектен концепт / резиме - презентација (3-5 мин) 
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00  Презентација на проектен концепт / резиме - презентација на теренот (3-5 мин) 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Избор на најдобра презентација на проектен концепт / сумарна презентација (3-5 мин.) 
20:50-21:00    Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 9 – 03.02.2022, Четврток 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 

18: 30-19:30 Подготовка на делот „Одржливост“ - презентација и пишување 
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Развој на буџет и наративен буџет - Работа на лаптоп 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сок 
20:10- 20:50  Развој на буџет и наративен буџет - Работа на лаптоп 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 10 – 07.02.2022, Понеделник 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Работа на наративните делови на проектот  
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00  Работа на специфичните делови на предлог проектит (надминување на увидените тесни грла во пишувањето на 
предлог проект) 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50  Презентација на проектната апликација (ИПА II/III, Еразмус+. Креативна Европа, Хоризонт Европа, итн)  
20:50-21:00    Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 11 - 09/02/2022, Среда 
17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Работа на буџетот (за секој индивидуален учесник или тим)  
19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Работа на специфичните делови на буџетот (надминување на увидените тесни грла во развојот на буџетот) 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Презентација на буџетот (ИПА II/III, Еразмус+. Креативна Европа, Хоризонт Европа, итн) т 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
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Ден 12 – 10.02.2022, Четврток 
17:50-18:00  Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00  Презентација на организацијата (референци, лична карта на организацијата, претходно искуство) 
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00  Избор на партнерски организации, потребни податоци, презентација во предлог-проектот 
20:00-20:10  Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50  Развој на други документи во проектната апликација „Прилози“ и Регистрација на системи за поднесување 
апликации. Поднесување онлајн апликација 
20:50-21:00    Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 11 - 14/02/2022, Понеделник 
17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Административни финансиски процедури на донатори 
19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 ПРАГ на ЕУ за грантови 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Избор на најдобри партнери/соработници во тимот за имплементација на проектот 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 12 – 16/02/2022, Среда 
17:50-18:00 часот Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Мониторинг и евалуација (M&E) на предлог проект 
19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Развој на систем за М & Е на предлог проект 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Известување за проектот 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 13 - 15/02/2022 2-та дополнителна сесија, Четврток 
17:50-18:00 часот Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Презентација на програмата за грантови на ФИТР 
19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Презентација на Хоризонт Европа 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Презентација на грант програми од ИПА III 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задач 
 
Ден 14- 19/02/2022 3-та дополнителна сесија, Понеделник 
17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Презентација на грант програми Еразмус + 2022-2027 
19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Презентација на грантови програми за Креативна Европа 2022-2027 година 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Презентирање други повици за грантови (доколку е потребно)) 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
 
Ден 15 – 21/02/2022, Среда  
17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 
18:00-19:00 Напредни вештини за пишување проекти 
19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Други важни аспекти од развојот на проектот за други донатори 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 10-те најчести и најголеми грешки при пишување предлог-проект 
20:50-21:00   Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија 
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Ден 16 - 28/02/2022 - 4-та дополнителна сесија  
17:50-18:00  Регистрација на учесници на платформата ЗООМ 
18: 30-19:30 Презентација на проектна апликација (10 мин.) 
19:00-19:10  Пауза за кафе и сок 
19:10-20:00 Презентација на проектна апликација (10 мин.) 
20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 
20:10- 20:50 Избор на најдобра проектна апликација 
20:50-21:00   Доделување сертификати  
 

 
Покрај 16 -те сесии (12 редовни и 4 дополнителни) презентирани погоре, со учество на Есенската академија 
за грантови добивате и 5 индивидуални / тимски менторски сесии од по 1,5 часа (севкупно преку 55 часа 
програма за обука) 


