Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans

ReLOaD

Oпштина Ресен
Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општество добиени на
јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 02.04.2019 до 14.05.2019
ПРОЕКТИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Бр

Организација

Проект

Бодови

ЗАБЕЛЕШКА

Проекти со буџет од 307.000,00 – 615.000,00 МКД
1.

Здружение на овоштари „Благој А.
Котларовски“ Ресен

Со иновативност на младите до јаболков
производ

64

Проекти со буџет од 615.000,00 – 1.845.000,00 МКД
Здружение на граѓани за адаптивни
2. спортови и рехабилитација
Спорт за сите
„Рекреакција“ Ресен

90

3. Локална Акциона Група Преспа

80

Resen2Go

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ЦЕЛОСНО ЕВАЛУИРАН

4.

Здружение за локален развој „Акција ЕКО-КУЛ-ТУР = Преспанска трилогија
Плус“ Ресен
(Туризам+култура+екологија)

66

5.

Здружение на овоштари „Благој А.
Котларовски“ Ресен

63

Планинарство - предизвик за младите во
Преспа

Не е освоен доволен број на поени (мин.75) за проект од овој обем.
Целната група не е соодветно дефинирана. Предложените активности
соодветствуваат со два други проекти што во моментов веќе се
финансираат преку проектот ReLOaD, со што проектот нема додадена
вредност.
Предлог проектот не го освои потребниот минимум поени (75) за
буџет од овој обем. Голем дел од трошоците се поврзани со студиски
патувања што не се дефинирани каде ќе се спроведуваат, има голем
дел на паушални трошоци во повисоки вредности што не се
образложени во наративниот дел. Со проектните активности не се
врши конкретно влијание на целната група, очекуваните резултати не
се одржливи.

6. Преспански Славеј, Наколец, Ресен

7.

Заедно под исто сонце

Здружение против дискриминација
Доживеј ги убавините на Преспа
Женска Солидарност Ресен

54

49

Не е освоен доволен број на поени (мин.75) за проект од овој обем.
Не е дадено наративно објаснување на трошоците, износот во
предлог буџетот не соодветствува со износот наведен во предлог
проектот, со што се отежнува евалуацијата на предлог проектот.
Предложени се активности што се спроведуваат во рамки на
училиштата и самата организација (видливо од наративниот извештај
на здружението).
Предлог проектот не освои доволен број на поени. Голем број од
активностите се многу слични со тековните активности на
здружението, кои во моментов се спроведуваат во рамките на
тековниот проект што се спроведува во рамките на ReLOaD. Износот
на буџетот се разликува во предлог проектот и во буџетот, а по
проверка на електронската верзија, се утврди трет износ на проектот.
Освен тоа, буџетот е несоодветно изработен, со што е отежната
евалуацијата на проектот.

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ

8.

Здружение за заштита на животната Информирани и едуцирани земјоделци,
средина „ЕКО ГЕРИЛА ПРЕСПА“ Ресен заштита на животната средина

24

Предлог проектот не ги освои потребните поени за да го помине
вториот праг – релевантност. Проектниот предлог е поднесен
согласно на приоритетните области од минатиот јавен повик и не
соодветствува на приоритетите на овој јавен повик. Поднесен е
истиот предлог од минатиот јавен повик, кој беше одбиен и не се
следени насоките на комисијата.

ПРВ ПРАГ - ФИНАСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ
НЕМА

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ
9. Локална Акциона Група Преспа

Хербал Фарм во Ресен

Испратен и пристигнат по истекување на зададениот рок

