
  

Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2 

ReLOaD2 

 

 

Oпштина Охрид 
Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во 

рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 04.02.2022 до 04.03.2022 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) 

  НЕМА 

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

1 В.О.П.С. Поддршка Охрид Инклузивна игротека 82 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки. 1,793,260.00 

2 
Здружение за поддршка на 
идентификувани и потенцијални 
ранливи групи ЖРТВА Охрид 

Апликативни методи за 
превенција од виктимизација 
кај млади 

85 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки. 763,608.00 

3 
Здружение за заштита и одржлив 
развој на животната средина 
РЕГИОНАЛЕН ЗЕЛЕН ЦЕНТАР Охрид 

Мапирање и управување со 
трската во Охридското езеро 87 

ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки. 1,055,800.00 



 
 

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОДБИЕН - ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ 

4 Центар за општествен развој Цор 
Импакт Охрид 

Старите занаети како 
потенцијал за невработените 
жени во Охрид 

71 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - ОДБИЕН - Целната група е многу 
опширна и не е стратешки избрана и со предложените 
активности не се врши конкретно влијание врз неа. Дел од 
предложените активности се под надлежност на јавни 
институции.                                                         

959,180.00 

5 
Здружение за потикнување на 
развојот на книжевноста и други 
уметности Креативна верига - Охрид 

КреативON 48 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - ОДБИЕН - Целната група не е соодветно 
дефинирана и вклучува вработени во јавни институции. 
Предложените резултати не се соодветно дефинирани. 
Буџетот содржи трошоци кои не се во согласност со 
насоките од Јавниот повик.                                                                                                                                                                      

448,429.00 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ 

6 Нова Порта Доживеј го Охрид и културата 
во него 23 

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ -  Делот од активностите се 
веќе поддржани и финансирани од општина Охрид или се 
во надлежност на комуналното претпријатие. 

1,188,500.00 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ -  ФИНАСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

7 КВО ВАДИС 021 
Патолошко коцкање - 
влијание врз менталното 
здравје на младите  

6 
ПРВ ПРАГ - ФИНАНСИСКИ И ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - 
граѓанската организација нема ниту еден спроведен или 
тековен проект, а нема ни партнер на проектот. 

447,000.00 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ 

8 
Здружение за заштита на природното 
и национално богатство "Енхелеус 
Лихнид" 

Со здраво размислување до 
чистота и сплотување 0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - Не е доставен еден од 
задолжителните документи, копија од регистрација од 
Централен регистар за носечката и партнерската 
организација. 

755,300.00 

9 Центар за интегриран развој - Охрид, 
Здружение Циро - Охрид 

Напредно пчеларство - Апи 
Куратица Органик, Охрид 0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - предложениот координатор на 
предлог проектот е вработен во јавна институција. 1,613,076.00 

10 Здружение РЕТКО Е ДА СИ РЕДОК Ги запознаваме ретките 
болести 0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - Неточно пополнета изјава за двојно 
финансирање  (проект со наведените проектни активности е 
веќе одобрен и финансиран од Општина Охрид во рамките 
на Програмата за социјална заштита на општина Охрид).  

1,144,500.00 



 
 

11 Здружение за екологија Екоменлог 
Охрид 

Граѓанска наука, иновативна 
активност за добробит за 
Охридскиот регион - ГИДО 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ - Предложениот раководител и 
целиот експертски тим во предлог проектот се вработени во 
јавни институции, што претставува конфликт на интереси е 
спротивно од насоките на јавниот повик.  

1,839,527.00 

 


