
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 04.11.2022 до 02.12.2022 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 

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

Охрид 

Дигитализација и промоција 
на културното наследство во 

Охрид 
88.25 

ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи 
ревизија на одредени буџетски ставки 

1,603,300.00 



 
 

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОДБИЕН - ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ 

2 Нова Порта 
Доживеј го непознатиот 

Охрид 
61.75 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - потребите на 
целната група не се јасно дефинирани, ниту 
опфатени со проектните активности. 
Соодносот на проценети трошоци и очекувани 
резултати не е соодветен. Голем дел од 
проектните трошоци одат за странски 
експерти, што е спротивно на насоките од 
јавниот повик.  

1,387,500.00 

3 
Здружение за воспитно 

образовна психо-социјална 
поддршка ВОПС поддршка Охрид 

Мултифункционален центар 
за ЛПП - Валидус 

66.25 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Проектната идеја 
е добра, но не е добро разработена. Навлегува 
во надлежностите на регионалниот центар од 
Охрид  кој дава ваков тип на услуги на лица со 
и без попреченост. Дополнително, не е 
побарана и добиена согласност од Општината 
за просторот кој е наведен во проектната 
апликација. 

1,753,276.00 

4 
Здружение на рурален туризам, 

екологија и традиција - ОРТЕТ 

Развој на рурален туризам 
преку диверзифицирани 

економски активности 
62.75 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - проектната идеја 
е добра, но не е добро разработена. Целната 
група не е добро опфатена со проектните 
активности. Соодносот на проценети трошоци 
и очекувани резултати не е соодветен. 

1,145,200.00 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ 

5 
Здружение за мултикултурна 

интеграција, “Инклузија“, Охрид 

Инклузивен пристап кон 
претприемништвото и 
културното наследство 

17.25 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ РЕЛЕВАНТНОСТ -. 
Предлог проектот и проектните активности не 
соодвестуваат со приоритетите на општината. 
Нема јасно дефинирана целна група и крајни 
корисници, ниту пак нивните потреби се јасно 
дефинирани и правилно опфатени со 
проектот.  

1,733,300.00 



 
 

6 
Туристичка асоцијација на Охрид 

Билјана 

Стратегија за подигнување на 
свеста за културно историско 

наследство 
19.25 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ РЕЛЕВАНТНОСТ - 
Проектниот предлог не е целосно потполнет и 
комисијата за евалуација не е во можност 
соодветно да го оцени. Целната група не е 
јасно дефинирана, нема стратешки избор на 
крајни корисници, ниту пак нивните потреби 
се јасно дефинирани и опфатени со проектот.  

936,500.00 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ -  ФИНАСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

7 

Здружение за развивање на 
цивилното општество и 

демократијата БУМЕРАНГ 2015 
Охрид 

СТОП ЗА ВРСНИЧКОТО 
НАСИЛСТВО 

4.75 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ ФИНАНСИСКИ И 
ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - граѓанската 
организација и партнерите нема ниту еден 
спроведен или тековен проект. Дополнително, 
партнерот на проектот не е дефиниран 
согласно насоките од јавниот повик. Основни 
училишта можат да се јават само како 
соработници на проектот.  

1,541,000.00 

8 
Здружение за социоекономски, 

културен и здравствен развој 
ХИРАСЕК Охрид 

Мапирање, обележување и 
промоција на цркви во 

рурални средини во општина 
Охрид 

4.00 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ ФИНАНСИСКИ И 
ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - граѓанската 
организација е новоформирана и  нема ниту 
еден спроведен и нема партнер на проектот.  
Дополнителна забелешка:  предложениот тим 
и дел од консултантите се вработени во јавна 
институција и работат 100% волонтерски, што 
е спротивно од насоките на јавниот повик.  

614,800.00 

9 
Здружение “Брег на младоста“ - 

Охрид 
Меѓународна работна акција 

ОХРИД 2023 
4.50 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ ФИНАНСИСКИ И 
ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - граѓанската 
организација нема доставено кратки 
биографии со што е спречена евалуација на 
капацитетот на проекниот тим. Дополнително, 
не е јасно дали членовите од предложениот 
тим имаат финансиска корист од проектот, 
еден од членовите е наведено дека работи во 
јавно претпријатие, што претставува конфликт 
на интереси. 

1,635,900.00 



 
 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ 

10 
Спортско друштво 

СТАНДУППАДДЛЕ КЛУБ Охрид 
СУП за сите 0.00 

ДИСКВАЛИФИКУВАН -  членови од 
предложениот проектен тим се вработени во 
јавни институции, што претставува конфликт 
на интереси и е спротивно од насоките на 
јавниот повик.  

614,900.00 

 




