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FORCIMI I POLICIMIT NË KOMUNITET NË SHQIPËRI 

5. UDHËZUES PËR APLIKIME 

5.1  Aplikanti  

5.1.1 Aplikantët kandidatë 

Çdo OSHC/OJF që është në Shqipëri ka të drejtë të aplikojë, me kusht që objektivat e projektit të 
paraqitur të jenë në një linjë me objektivat SCPA dhe të promovojnë bashkëpunimin ndërmjet 
partnerëve të projektit në zonat përkatëse. Përparësi do kenë aplikantët nga organizata jo-qeveritare 
te zyrtarizuara , organizata të shoqërisë civile (OJF/OShC) dhe organizata me bazë komunitare si dhe 
aplikantë që kanë prezencë lokale. 

Aplikantët që nuk kanë status të veçantë juridik nuk inkurajohen të aplikojnë në Skemën e Granteve. 

5.1.2 Fushat Tematike të Ndërhyrjes  

Fushat tematike të ndërhyrjes, ku projektet e granteve do të veprojnë si dhe pritshmëritë për 
përfitime (grup moshat e veçanta/gjinia /grupet e margjinalizuara/ diversiteti) do të identifikohen 
qartë dhe do të bëhen publike në çdo thirrje për propozime, sipas objektivave të skemës së granteve 
për secilin komponent të programit (Pjesa 3) 

5.1.3 Vendodhja 

Nga aspekti gjeografik, Skema e Granteve do të mbulojë dymbëdhjetë qarqet gjatë periudhës 2017-
2020. Qarqet për çdo Thirrje për Propozime do të vendosen nga EMP dhe do të bëhen publike në 
faqen e internetit të SCPA-së në kohën e duhur. 

5.1.4 Ri-aplikimet dhe Aplikimet e njekohësishme  

Aplikantët mund të paraqesin vetëm një aplikim brenda një thirrje për projekt-propozime. Në rast se 
aplikanti dorëzon më shumë se një aplikim, do të merret parasysh aplikimi i parë i regjistruar nga 
SCPA. Aplikantët mund të ri-aplikojnë vetëm nëse kanë përmbyllur me sukses grantin e mëparshëm 
(janë dorëzuar raportet përfundimtare në kohën dhe mënyrën e duhur).  

5.1.5. Gjuha e propozimit 

Projekt-Propozimi duhet të jetë i shkruar në gjuhën shqipe. Duhet të përfshihet gjithashtu një 
përmbledhje në anglisht prej jo më shumë se një faqe (titulli i projektit, qëllimi i përgjithshëm, 
objektivat specifike, lista e aktiviteteve, rezultatet e pritshme). 
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5.1.6. Konsultimet 

a. Procesi i Konsultimit 

Gjatë fazë së hartimit të projekt propozimit, aplikantët inkurajohen që të angazhohen në konsultime 
me partnerët kyç, me grupet përfaqësuese të komunitetit  si dhe të institucioneve lokale.  

Qëllimi i këtij procesi është të sigurojë që të konsultohen anëtarët kyç të komunitetit.. Procesi i 
konsultimit, minimalisht, duhet të përmbajë takime dypalëshe me institucionet, p.sh. PSH-në , ato që 
japin shërbime për të rinjtë, pushtetin vendor, grupet e partneritetit dhe OJF-të. Përveç këtyre 
takimeve, aplikantët mund të dëshirojnë që të mbajnë një forum konsultativ në zonën në fjalë. 

b. Konsultimi me EMP-në  

Aplikantët mund të konsultohen me EMP-në gjatë aplikimit ose zbatimit të projekteve të miratuara me 
anë të e-mailit, me telefon, ose personalisht. Aplikantët duhet të njoftojnë paraprakisht për takimin.  

Takime të paparalajmëruara apo konsultime brenda 10 ditëve pune para afatit të caktuar për 
dorëzimin e projekt propozimeve nuk mund të caktohen. 

5.2 Formulari i Aplikimit/propozimi i projektit 

5.2.1 Afatet 

Afatet e aplikimit do të shpallen rregullisht në faqen e internetit të  programit SCPA. 

5.2.2 Ku dhe Si të dërgohet aplikimi 

Aplikimet (duke përfshirë buxhetin dhe kuadrin logjik) dhe dokumentet mbështetëse (te skanuara) 

duhet të dorëzohen në format (hard copy) të printuar dhe duhet të dërgohen me e-mail në: 

grants@cp-project.al,. Dosja elektronike duhet të përmbajë saktësisht të njëjtin aplikim/ 

dokumentacion si në versionin e dosjes së dorëzuar në formë të printuar  

Pjesa e jashtme e zarfit duhet të ketë: 

– emrin e organizatës aplikante  
– titullin e propozimit  të paraqitur 
– adresën e aplikantit  

Aplikimet duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur me postë ose dorazi (një vërtetim dorëzimi do t’i  

jepet dorëzuesit), në adresën e mëposhtme: 

Adresa Postare: 

 

 

Zyra e SCPA 

Blv. Gjergj Fishta, Rr. Fadil Rada, P. Daniela , Hyrja B, Ap. 6/22  

Tiranë/ Shqipëri  

Tel. +355 44 511 340 

 

mailto:grants@cp-project.al


3 

 

Aplikimet e dërguara me çdo mjet tjetër (p.sh, me faks ose me vetëm e-mail) ose të dërguara në 

ndonjë adresë tjetër do të refuzohen. 

5.2.3 Buxheti 

Vetëm "kostot e pranueshme " mund të mbulohen nga granti. Kategoritë e kostove që janë të 

pranueshme dhe të pa pranueshme janë të listuar më poshtë. Buxheti i paraqitur konsiderohet si një 

vlerësim kostoje si dhe në të njëjtën kohë konsiderohet si një tavan për "kostot e pranueshme ". 

"Arsyetimi i kostove të parashikuara" për secilën prej zërave ose kreut përkatës të buxhetit duhet t'i 

bashkëngjitet 'formularit të buxhetit' dhe aplikanti duhet: 

 Të përshkruajë informacionin dhe metodat e përdorura për përcaktimin e shumave të 

shpenzimeve për njësi, shuma fikse, për të cilat i referohen kostot, etj. 

EMP do të shqyrtojë buxhetin dhe vendos nëse do të pranojë shumat ose tarifat e propozuara dhe 

mund t’i negociojë ato me aplikantin. 

Kostot e  pranueshme   

Kostot të pranueshme janë kostot reale që janë të nevojshme për zbatimin e projektit (për shembull 

rrogat, qiratë e sallave të konferencave, artikuj kancelarie, kostot e trajnimeve/seminareve, materialet 

promocionale, etj. ) te cilat  plotësojnë të gjitha kriteret e mëposhtme: 

a. Kostot e zbatimit të Projektit  

– Kostot që lidhen me shërbimet dhe punët duhet të lidhen me aktivitetet e kryera vetëm 

gjatë periudhës së zbatimit. Kostot që lidhen me furnizimet duhet të lidhen me shpërndarjen 

dhe instalimin e artikujve gjatë periudhës së zbatimit. Nuk e plotësojnë këtë kusht 

nënshkrimi i një kontrate, bërja e një porosie ose ndonjë angazhim për shpenzimet brenda 

periudhës së zbatimit për ofrimin e shërbimeve, punëve ose furnizimeve në të ardhmen pas 

përfundimit të periudhës së zbatimit.  

– Kostot e shkaktuara duhet të paguhen para datës së mbylljes së projektit. 

b. Ato janë të nevojshme për zbatimin e projektit 

c. Ato janë të identifikueshme dhe të verifikueshme, dhe veçanërisht ato regjistrohen në 

regjistrat e kontabilitetit të përfituesit të granteve si dhe përcaktohen sipas standardeve të 

kontabilitetit dhe praktikave të zakonshme të kontabilitetit të kostove të zbatueshme për 

grantet; 

d. Ato përputhen me kërkesat e legjislacionit tatimor; 
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e. Ato janë të arsyeshme, të justifikuara dhe në përputhje me kërkesat e menaxhimit të 

shëndoshë financiar, veçanërisht në lidhje me ekonominë dhe efikasitetin. 

f. komisionet bankare 

g. Kostot administrative ose indirekte (stafi, zyrat, menaxhimi i granteve, etj.) nuk duhet te kalojë 

15 % te totalit të buxhetit 

Kontributet në natyrë  

Kontributet në natyrë nënkuptojnë ofrimin e mallrave ose shërbimeve pa pagesë tek përfituesi. 

Meqenëse ato nuk janë ndonjë shpenzim për përfituesit, ato nuk janë kosto të pranueshme për këtë 

aplikim. 

Inkurajohen kontribute në natyrë sepse tregojnë aftësinë e organizatës për të përdorur burime që 

çojnë në qëndrueshmëri. 

Kostot e pa-pranueshme  

– detyrimet doganore dhe të importit, ose ndonjë tarifë tjetër; 

– blerjen, marrjen ose dhënien me qira të tokës dhe ndërtesave ekzistuese, vetëm nëse zyrat 

janë marrë me qira vetëm për zbatimin e projektit (të vërtetohet nga aplikanti); 

– gjobat dhe shpenzimet e procesit gjyqësor; 

– pajisjet e dorës së dytë; 

– kostot e konvertimit, pagesat apo humbjet që janë të lidhura me ndonjë nga përbërësit 

specifik në euro; 

– Llogaritë, si dhe shpenzimet e tjera financiare;  

– kostot e amortizimit;  

– borxhet dhe pagesat e shërbimit të borxhit  

– dispozitat për humbjet ose detyrimet potenciale të ardhshme;  

– Interesi i borxhit;  

– shpenzimet e deklaruara nga përfituesi dhe të mbuluara nga një veprim tjetër ose program 

pune;  

– kredi për palët e treta. 
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5.2.4 Kohëzgjatja e projektit 

Periudha e zbatimit të projektit mund të jetë deri në 7 (shtatë) muaj për grantet e vogla dhe jo më 
shumë se 18 (tetëmbëdhjetë) muaj për grantet e mesme. 

5.2.5 Kriteret e vlerësimit 

Kriteret Kualifikuese/Administrative 
 A i ka përfshirë Aplikanti dokumentet e mëposhtme : 

• Aktin e Themelimit të regjistruar në Gjykatë në Shqipëri; 

• Statutin e Organizatës; 

• NIPT; 

 Vërtetimin bankar ku është shënuar numri i llogarisë bankare, dhe IBAN në emër të 
organizatës - lëshuar brenda periudhës së thirrjes; 

 CV-në e organizatës, e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i saj, duke përfshirë projektet 
e tanishme dhe të mëparshme (burimin e financimit dhe kontaktet, afatin kohor, vendin 
ku janë kryer aktivitetet dhe partneritetet); licencat e lëshuara nga institucionet 
përkatëse, në rast se veprimi i propozuar ofron aktivitete të cilat kanë nevojë për 
ekspertë të veçantë të licencuar, siç janë shërbimet psikologjike ose ligjore; 

 Organizatat aplikante për grante të mesme dhe të mëdha duhet të dorëzojnë bilancin 
financiar të vitit paraardhës. Organizatat aplikante për grante të vogla nuk dorëzojnë 
bilanc financiar. 

 A është buxheti i përgjithshëm i projektit brenda kufijve te kërkuar? 

 A ka paraqitur aplikanti vetëm një propozim për këtë thirrje? 

Lista e hollësishme e Kritereve Kualifikuese / Administrative gjendet në Shtojcën 4. 

 
Kriteret e Vlerësimit Teknik 

Kriteret kryesore të vlerësimit janë: 

 Koherenca e ndërhyrjes së propozuar 

 Efikasiteti  dhe realizueshmëria e veprimit 

 Kapaciteti për menaxhim  (financiar dhe operacional) i organizatës 

 Qëndrueshmëria e aktiviteteve  

Secili projekt propozim vlerësohet në bazë të kritereve të caktuara të vlerësimit, të cilat janë 

përcaktuar në detaje sipas pikëve të caktuara. (Shtojca 5) 

5.3 Përzgjedhja e Projektit 

Aplikimet do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe Komisionet 
Vendore Përzgjedhëse që përbëhen nga partnerët lokal. Të gjitha projektet e paraqitura nga aplikantët 
do të vlerësohen sipas hapave dhe kritereve të mëposhtme. 
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Nëse gjatë shqyrtimit të aplikimit del në pah se projekti i propozuar nuk i plotëson kriteret e pranimit, 
kjo mjafton që të refuzohet. 

5.3.1 Çelja dhe Kontrolli i kritereve administrative 

Elementet e mëposhtme do të vlerësohen: 

 Nëse projekt propozimi është dërguar brenda afatit të caktuar. Nëse është jashtë afatit, 
atëherë aplikimi refuzohet automatikisht. 

 Formulari i Aplikimit i plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara në listën e kritereve të pranimit. 
Nëse ndonjë nga të dhënat e kërkuara mungon ose është e pasaktë, aplikimi mund të 
refuzohet dhe nuk do të vlerësohet më tej. 

Kontrolli administrativ do të kryhet nga EMP. 

(Shtojca 4 - Formulari i Kontrollit të Kritereve te Pranimit /Administrativ) 

 

5.3.2 Vlerësimi i Aplikimit 

Cilësia e aplikimeve, duke përfshirë buxhetin e propozuar dhe kapacitetin e aplikantëve, do të 
vlerësohet nga Komisioni Vendor Përzgjedhës duke përdorur kriteret e vlerësimit në matricën e 
vlerësimit të bashkangjitur (Aneksi 2 - Formulari i Vlerësimit Teknik). 

Kriteret për përcaktimin e fituesit ndihmojnë për të vlerësuar cilësinë e aplikimeve në lidhje me 
objektivat dhe prioritetet dhe për dhënien e granteve për projekte që kontribuojnë më shumë te 
objektivat e projektit.  Ato sigurojnë rëndësinë e propozimit të projektit, përputhshmërinë e tij me 
objektivat e Thirrjes për Propozime, cilësinë, ndikimin e pritshëm, qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e 
kostos. 

a. Periudha e Vlerësimit 

Periudha e vlerësimit dhe nënshkrimit të kontratës zgjat deri në 40 ditë pune (rreth 8 javë) pas afatit 
të caktuar për dorëzimin e projekt-propozimeve. Aplikantët duhet të marrin këtë afat në konsideratë 
gjatë planifikimit të aktiviteteve të projektit, pasi asnjë projekt nuk mund të fillojë para miratimit të tij, 
si dhe nënshkrimit të kontratës. 

b. Miratimi/Refuzimi 

Komisioni Vendor Përzgjedhës do të mblidhet pas çdo afati të aplikimeve dhe do të marrë vendimin 
për miratimin  e projekt-propozimeve fituese.. 

c. Shpallja e Rezultatit 

Listat e projekteve të miratuara brenda çdo thirrjeje do të publikohen në faqen e internetit të SCPA. 
Aplikantët projektet e të cilëve janë miratuar do të informohen gjithashtu me e-mail. 
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5.4 Faza e negocimit dhe kontraktimit  

EMP para nënshkrimit të kontratës rezervon të drejtën për të negociuar me aplikantin në mënyrë që: 

• Të sigurohet efikasiteti i kostos së projekti ; 

• Të sigurohet/ garantohet një ekuilibër i drejtë midis kostove operacionale dhe atyre jo 

operacionale; 

• Të reflektohen kostot reale të tregut; 

• Të bëhet reflektimi i shpenzimeve në përputhje me aktivitetet e propozuara. 

Pikat e negocimit nuk duhet të ndryshojnë në asnjë mënyrë pjesën thelbësore të veprimit të 

propozuar, por duhet që të jenë në përputhje udhëzimet e SG. 

Pas arritjes së një marrëveshjeje, kontrata e grantit do të nënshkruhet ndërmjet aplikantit përkatës 

dhe FCG/Sweden. 

5.5 Termat Kontraktorë  

Kontrata ndërmjet fituesit të grantit dhe FCG/Sweden përmbyllet sapo përfituesi i grantit të ketë 

përmbushur kushtet e mëposhtme: (1) të ketë një llogari bankare të organizatës që do t'i shërbejë 

qëllimeve të projektit, e cila do shënohet në kontratë; (2) pranimi i komenteve dhe sugjerimeve nga 

EMP dhe rregullimi i projektit nëse kërkohet. 

Fituesi i grantit ka detyrimin të ketë një llogari bankare te veçantë për qëllimet e disbursimeve. Të 

gjitha pagesat e projektit duhet të kryhen përmes llogarisë bankare të fituesit të grantit. Llogaria 

bankare do shënohet në kontratën që lidhet me FCG/Sweden dhe fituesit të grantit. 

i. Përdorimi i medias sociale  

Inkurajohet përdorimi i medias sociale gjatë jetës së projektit. Mund të përdoret si alternativë edhe 
faqja ekzistuese e internetit që ka organizata. 

ii. Periudha kontraktore  

Afatet e projektit do të përcaktohen në secilën kontratë individuale, rast pas rasti. 

iii. Parandalimi i Korrupsionit 

EMP, Bordet Këshilluese Vendore dhe GPP duhet të bashkëpunojnë për të parandaluar mashtrimin 
financiar dhe për të luftuar korrupsionin gjatë zbatimit të skemës së granteve. EMP do të punojë në 
mënyrë aktive për të parandaluar korrupsionin, trajtimin e paligjshëm ose të parregullt ose forma të 
tjera të keqpërdorimit të fondeve. EMP-ja kërkon nga stafi i vet dhe nga organizatat e tjera të cilave u 
janë përcjellë kontributet financiare, si dhe  nga konsulentët, furnizuesit ose subjektet e  tjerë që 
marrin pjesë në aktivitetet e tyre që financohen nga Skema e Granteve, të mos pranojnë ryshfete ose 
çdo shumë ose përfitim tjetër të paligjshëm. 
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EMP menjëherë do të informojë GPP-në dhe Ambasadën për sjelljen e dyshuar të korruptuar që 
përfshin përdorimin e burimeve nga Skema e Granteve. EMP vazhdimisht do të konsultohet me GPP-të 
për trajtimin e mëtejshëm të çështjeve. EMP menjëherë do të ndërmarrë veprime për të ndaluar 
sjelljet korruptive. Konkluzionet e çështjes së lidhur më korrupsionin e dyshuar përfshihen në një 
raport përfundimtar i cili i dërgohet GPP-së dhe Ambasadës.  

EMP ka detyrë  përfshirjen e klauzolave kundër korrupsionit në secilën marrëveshje me OShC-të. 

5.6 Zbatimi i Projektit 

Sapo të miratohet projekti, përfituesit e granteve do të mbeten në kontakt me EMP-në. Të gjitha 
komunikimet zyrtare (pyetje, komente, kërkesa për zgjatjen e afateve) do të kryhen përmes e-mailit. 
Të gjitha ndryshimet kontraktore (d.m.th. shtyrjen e afateve, ndryshimet e partnerëve të projektit, 
etj.) duhet të kërkohen me shkrim,- d.m.th. me letër, me nënshkrimin e përfaqësuesit ligjor në të.. Çdo 
ndryshim kontraktor hyn në fuqi vetëm pasi është dhënë miratimi me shkrim nga EMP/FCG Sweden. 
Fituesi i grantit vë menjëherë në dijeni EMP-në për çdo devijim nga plani i projektit.  

5.6.1 Kalendari i Aktiviteteve 

Kalendari i aktiviteteve do publikohet në llogarinë facebook të SCPA-së do të përdoret si një mjet on-
line për të komunikuar ecurinë e projektit mes fituesit të grantit dhe SCPA. Është e nevojshme që të 
gjitha aktivitetet të mbahen të përditësuara pasi kalendari ka si qëllim të vlerësojë projektin dhe të 
kontribuojë në marrëdhëniet që ka projekti me publikun. Datat dhe vendet për secilin aktivitet duhet 
të konfirmohen në kalendarin on-line, duke filluar nga 10 ditë pune para çdo aktiviteti deri në të 
paktën 5 ditë pune para çdo aktiviteti. 

5.6.2 Njoftime për shtyp/Ftesa publike 

Fituesi i grantit duhet të publikojnë të paktën një njoftim për shtyp ose ftesë publike. Ftesa dhe 
njoftime të tilla mund të shkruhen në gjuhë shqipe/dhe angleze, t’i shpërndahen mediave përkatëse 
dhe nëpërmjet kanaleve të tjera (listat e postimeve të vetë fituesve të granteve , gazetat, ngjarjet në 
Facebook etj.). Njoftimet për shtyp ose ftesat publike i shërbejnë EMP për të vlerësuar projektin dhe 
mundësojnë mbikëqyrjen publike të eventeve të projektit të dhënë. 

5.6.3 Rezultatet e projektit 

SCPA ka të drejtën të përdorë rezultatet e projektit për promovimin e saj. 

5.7 Raportimi, disbursimi dhe rimbursimi 

5.7.1 Disbursimi dhe rimbursimi i Projektit 

Grantet disbursohen me këste nga FCG/Sweden. Numri dhe shuma e kësteve do të përcaktohen në 
çdo kontratë individuale. Disbursimi i kësteve vijuese kushtëzohet nga miratimi i raportit narrativ dhe 
atij financiar i periudhës para ardhëse. 
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5.7.2 Raporti afatmesëm dhe Raporti përfundimtar 

Raporti afatmesëm dhe ai përfundimtar i dorëzohen EMP-së në afatet e përcaktuara në kontratë. 
Raporti afatmesëm dhe ai përfundimtar duhet të përbëhen nga (1) raporti narrativ dhe (2) raporti 
financiar. Të gjitha raportet duhet të dërgohen brenda afateve përkatëse të kontraktuara dhe do të 
nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i fituesit të grantit. Përpunimi i raporteve nga EMP mund të 
zgjasë deri në 30 ditë pune. 

5.7.3 Raportimi financiar  

Raporti financiar duhet të jetë një raportim në lidhje me shpenzimet për të arritur rezultatet për 

periudhën në fjalë. Fituesi i grantit duhet të mbajë të dhëna të rregullta dhe të sakta gjatë zbatimit të 

programit duke përdorur një sistem të mirë kontabël. 

 Fituesi i grantit është përgjegjës për nënshkrimin e raportit financiar. 

 Llogaritë duhet të mbahen në përputhje me rregullat e kontabilitetit që zbatohen në Shqipëri; 
do të njihen shpenzime dhe kosto qe janë realizuar ne përputhje me legjislacionin ne fuqi; 

 Llogaritë duhet të mbahen në atë mënyrë që të ardhurat dhe shpenzimet të gjurmohen lehtë; 

 Parimi i llogaritjes së kohës së shpenzuar/ liste pagesat në lidhje me projektin duhet të 
shënohen në raportin financiar. Parimi që është përdorur duhet të jetë i tillë që të verifikohet 
dhe të ndiqet nga auditi. 

 Parimi i përdorur për të llogaritur ndryshimet në kursin e shkëmbimit duhet të specifikohen në 
një shënim në raportin financiar. 

 Kursi i shkëmbimit është ai i deklaruar nga banka përkatëse në datën e pagesës së kostos 
përkatëse. 

 Kostot e raportuara duhet të dokumentohen me faturat mbështetëse: 

a. Vërtetim pagese si faturat; 

b. Vërtetim pagese si vërtetim nga banka, deklaratë borxhi etj; 

c. Vërtetim që janë paguar taksat dhe/ose TVSH; 

d. Për shpenzimet për naftë/benzinë, lista e distancës së kryer, konsumi mesatar 
mjeteve të përdorura, kostoja e naftës dhe mirëmbajtjes; 

e. Dokumente në lidhje me punonjësit dhe liste pagesave si kontratat, pagesat dhe listë 
prezencat. Për stafin e punësuar me kontratë në terma fiks, detajet e pagesës së bërë 
e ndarë në paga bruto, sigurimet shoqërore dhe paga neto. 

5.8  Keqpërdorimi/Keq menaxhimi i fondeve 

EMP/FCG Sweden nuk disburson këstin, bazuar në ndonjë nga arsyet e mëposhtme: 

• Kur e konsideron të nevojshme për të shmangur një shkelje të mundshme të kushteve të 

kontratës së grantit (në lidhje me keqpërdorimin ose parregullsi të tjetra në përdorimin e 
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fondeve), ligjet ose rregulloreve në fuqi, ose për të shmangur një kërcënim sigurie për stafin, 

kontraktorët, përfituesit ose çdo person tjetër; 

• Nëse raporti narrativ dhe financiar nuk është siç duhet në pritje të dorëzimit të versioni të 

duhur; si dhe nëse fituesi i grantit nuk ka një reagim të pranueshëm ndaj gjetjeve të bëra nga 

EMP pas një kontrolli/auditi ose analize. 

 

Për detaje të mëtejshme ju lutemi referojuni pikës 4.7- Përfundimi i Grantit  
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Shtojca I 

Formulari i Aplikimit të Projektit 

Ju lutemi, lexoni dhe plotësoni me kujdes këtë formular. Ky është formati dhe informacioni që 
Formulari duhet të përmbajë dhe te cilat janë të nevojshme për çdo propozim. Aplikimet që nuk i 
përmbahen këtij formati ose kanë mungesë të informacionit të kërkuar rrezikojnë të skualifikohen 
menjëherë. 

1. Informacion i Përgjithshëm 
 

Titulli i Projektit  

Fusha e synuar e Projektit  

Fokusi Tematik  

Përfituesit  

Emri i Aplikantit/Aplikantëve  

Adresa e plotë e Aplikantit/Aplikantëve 
- Adresa Postare 
- Telefon 

- Fax 
- E-mail  
- Webpage 
 

 

Person i Kontaktit 
- Pozicioni 
- E-mail: 
- Telefon:  
 

 

Partnerë të tjerë në Projekt/nëse ka   

- Adresa Postare 
- Telefon 
- Fax 
- E-mail  
- Webpage 
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Buxheti i plotë i parashikuar shuma 

Data e Aplikimit   

 

2. Përshkrimi i Projektit: 
 

- Bëni një përshkrim të shkurtër të aplikimit tuaj duke theksuar kërkesën tuaj në mënyrë të qartë 
dhe të saktë. (Përfshini informacion në lidhje me sektorin në fokus, objektivat, aktivitetet kryesore, 
financimin e kërkuar, dhe emrin / përshkrimin e zonës ku do të jetë prania fizike e fondit. 
 
3. Arsyetimi i Projektit/ Rëndësia 

 

- Përshkruani situatën aktuale. Shkruani nevojat dhe problemet që duhet të zgjidhen përmes grantit 
të kërkuar. (Jepni të dhëna statistikore nëse është e mundur); 

- Referojuni planeve të rëndësishme të ndërmarra në nivel kombëtar, rajonal dhe/ose vendor që 
lidhen me veprim dhe përshkruajnë se si veprimi do të lidhet me këto plane; 

- Përshkruani rëndësinë e veprimit në lidhje me objektivat dhe prioritetet e thirrjes për propozime. 
Lutemi të jepni sqarime të hollësishme. 

 

4. Përshkrimi i Grupit të Synuar:  
 

- Përshkruani dhe përcaktoni grupet e synuara dhe përfituesit, nevojat dhe detyrimet e tyre, si  dhe 
shtoni se si projekti do t'i adresojë këto nevoja. 

- Jepni një përshkrim të secilit prej grupeve të synuara dhe përfituesve finalë (përcaktoni sasinë aty 
ku është e mundur). 

 

5. Synimi dhe objektivat specifike: 
 

- Çfarë prisni të arrini përmes këtij projekti? 
 

6. Rezultatet e Pritshme: 
-  Shpjegoni rezultatet specifike të pritshme, duke deklaruar se si do të përmirësohet situata e 

grupeve të synuara dhe përfituesve. Cili do të ishte impakti përfundimtar për ju? 
 

7. Përshkrimi i detajuar i aktiviteteve te Projektit: 

 
- Identifikoni dhe përshkruani në detaje çdo aktivitet që duhet ndërmarrë për të arritur rezultatet, 

duke justifikuar zgjedhjen e aktiviteteve dhe duke specifikuar rolin e secilit partner në aktivitetet. 
Në veçanti, listoni çdo publikim të propozuar. 

 

8. Metodologjia (vetëm për grantet mesatare dhe të medha ): 
- Metodat e zbatimit dhe arsyetimi për këtë metodologji;  
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- Procedurat për ndjekjen dhe vlerësimin e brendshëm / të jashtëm;  
- Roli dhe pjesëmarrja në këtë projekt i aktorëve të ndryshëm dhe grupeve të interesit, grupeve të 

synuara, autoriteteve etj.); 
- Struktura organizative dhe ekipi i propozuar për zbatimin e projektit (sipas funksionit: nuk ka 

nevojë të përfshihen emrat e individëve); 
- Aktivitetet e planifikuara për të siguruar vizibilitetin e projektit. 
 

9. Plani i aktiviteteve : 

-  Kohëzgjatja dhe plani i aktiviteteve për zbatimin e projektit. 

 

10. Kuadri Logjik: 

- Plotësoni kuadrin logjik në Kapitullin e Shtojcave. 

 

11. Qëndrueshmëria e Projektit:  

 
- Përshkruani ndikimin e pritshëm të projektit  me të dhëna sasiore kur është e mundur; 
-  Shpjegoni se si veprimi do të bëhet i qëndrueshëm pas përfundimit. Kjo mund të përfshijë 

aktivitetet e nevojshme vijuese, strategjitë e ndërtuara, pronësinë, planin e komunikimit etj. 
 

12. Buxheti 

Plotësoni Formularin e Buxhetit në Kapitullin e Shtojcave. 

13. Informacion mbi organizatën :  

 Përshkruani shkurtimisht dhe qartë strukturën e brendshme të organizatës suaj; sistemin tuaj 
financiar dhe strukturën e menaxhimit; përvojën në zbatimin e projekteve të tjera përfshi titullin 
e projektit, periudhën, kohën, shumën dhe donatorin (CV-ja e organizatës). Gjithashtu, përfshini 
një profil të shkurtër të çdo anëtari të stafit të projektit që parashikohet të përfshihet gjatë 
zbatimit të projektit. 

14. Përmbledhja e Projekt-Propozimit në gjuhën angleze 
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Shtojca II 

Formulari i Aplikimit për Buxhet 

 

Formulari i Aplikimit për Buxhet Viti 

Kostot 

Njësi # i njësive Vlera e 
Njësisë 

(EUR) 

Kosto 
Totale 

(EUR) 

1. Burimet Njerëzore     

     

     

     

Nën-totali i Burimeve Njerëzore     

2. Shpenzime për Aktivitete      

     

     

     

 Nën-totali i shpenzimeve për aktivitete     0.00 

3. Udhëtime      

     

     

     

Nën-totali i Udhëtimeve    0.00 

4. Pajisjet dhe Furnizimet     
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Nën-totali i Pajisjeve dhe Furnizimeve    0.00 

5. Zyra Vendore     

     

     

Nën-totali i Zyra Vendore      

6. Kostot e tjera, shërbimet     

     

     

     

Nën-totali i Kostove të tjera, shërbimet    

 6. Të tjera     

     

     

Nën-totali i Të tjera    

 
7. Total (1 + 5)  
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Shtojca III 

Kuadri Logjik i Projektit 

KUADRI LOGJIK PËR PROJEKTIN 

 

Logjika ndërhyrjes Indikatorët me objektivitet të verifikueshëm të arritjes Burimet dhe mjetet e verifikimit Supozimet 

 

Objektivi i 

përgjithshëm 

Ju lutem listoni ato dhe 

numëroni ato. 

Kush janë objektivat në 
përgjithësi për të cilat veprimi 
do të kontribuojë? 

O1- “Titulli i objektivit 1” 

O2 -“Titulli i objektivit 2” 

OOi.1 

Ju lutemi tregoni një vlerë të synuar për çdo tregues në 

këtë kolonë sa herë që të jetë e mundur. 

Cilët janë indikatorët kyç në lidhje me objektivat e 
përgjithshme? 

 

Ju lutemi listoni burimet e verifikimit 

për secilin tregues. 

Cilat janë burimet e informacionit për 

këta tregues? 

 

 

Objektivi 

specifik 

Cili objektiv specifik është 
veprimi i synuar për të arritur të 
kontribuoj në objektivat e 
përgjithshme? 

SO - "Titulli i objektivit specifik" 

 

Cilët tregues tregojnë qartë se është arritur objektivi i 

veprimit? 

Ju lutemi listoni indikatorët si më poshtë: 

SO. "Indikatori 1": vlera e synuar 

SO. "Indikatori 2": vlera e synuar 

 

Kush janë burimet e informacionit që 

ekzistojnë ose mund të mblidhen? 

Cilat janë metodat e kërkuara për të 

marrë këtë informacion? 

Cilët faktorë dhe kushte 

jashtë përgjegjësisë së 

përfituesit janë të 

nevojshme për të arritur 

këtë objektiv? (Kushtet e 

jashtme) Cilat rreziqe 

duhen marrë në 

konsideratë? 
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Rezultatet e 

pritshme 

Rezultatet janë outputet  që 
ndihmojnë për të arritur 
objektivin specifik. Kush janë 
rezultatet e pritshme? 

R1 - "Titulli i rezultatit 1" 

R2 - "Titulli i rezultatit 2" 

(vetëm për grantet mesatare)  

Cilët janë indikatorët për të matur nëse dhe deri në çfarë 

mase veprimi i arrin rezultatet e pritshme? 

Ju lutemi listoni indikatorët për secilin rezultat, si më 

poshtë: 

1.1 "Indikatori 1: vlera e synuar (R1) 

1.2 Vlera e synuar "Indikatori 2" (R1) 

Kush janë burimet e informacionit 

për këta tregues? 

 

P.sh.: Burimi 1 (Indikatori 1.2, 2.3 etj.) 

Ose Indikatori 1.1:Burimi 1 

Indikatori 1.2 Burimi 1/ 

Cilat kushte të jashtme 

duhet të përmbushen për 

të arritur rezultatet e 

pritura  sipas planit? 

Aktivitete Këto janë hapa vijues te domosdoshme për të arritur  rezultatin. Ato janë detyrat qe duhet të kryhen në përputhje me  çdo rezultat.  Aktivitetet duhet të shënohen 

me numra  vijues  në përputhje me rezultatet përkatëse. 

-aktiviteti për R1 

-aktiviteti për R 2 
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Shtojca IV 

Kriteret Administrative/Kualifikimit 

Kriteret Administrative: Po Jo Komente 

1.  A është dorëzuar propozimi brenda afatit 
   

2.  Propozimi është paraqitur me shkrim    

3.  Propozimi është në gjuhën shqipe    

4.  Aplikanti ka paraqitur dokumentet origjinale si dhe një 
kopje shtesë    

5. Një CD/USB bashkëlidhur janë dokumentet në format 
elektronik     

Kriteret e Kualifikimit: Po Jo Komente 

1.Përzgjedhja e aplikantit: 

• A është i pranueshëm propozimi i dorëzuar nga një 
aplikant ? 

•  A është dorëzuar vërtetimi i gjykatës për 
regjistrimin? 

• A është dorëzuar Statuti dhe Akti themelues i 
organizatës. 

• A është dorëzuar nr. i NIPT (regjistrimi në zyrën e 
taksës) 

• A është dorëzuar CV-ja e organizatës  
• Pasqyrat Financiare te fundit 

   

2 Buxheti i Projektit: 

A është buxheti i përgjithshëm i projektit brenda 
kufijve të kërkuar (minimumi EUR 5,000 për grantet e 
vogla dhe maksimumi 15,000 për grantet e mesme )? 

   

3.  Kohëzgjatja e projektit është brenda afatit 5 deri në 18 
muaj sipas Udhëzimit  për  Aplikim 

   

4.  Aplikanti ka paraqitur vetëm një propozim për këtë 
thirrje    
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Shtojca V 

Kriteret Teknike të Kualifikimit 

Kriteret e 
Ndikimit 

Indikatorët: 
Projekti pritet që të ketë indikator 

të rëndësishëm dhe të 
demonstruar: 

Total i 

Pikëve 

për çdo 

Indikator 

Pikët e 
fituara për 

secilin 
Indikator 

Shuma e  
pikëve për 

secilin 
Sektor 

 

 

Koherenca e 
ndërhyrjes së 
propozuar 

 

 

 

Pikët Totale 25 

Sa përputhet propozimi me 
objektivat dhe prioritetet e thirrjes 
për propozime? 

 9 pikë   

Sa përputhet propozimi me nevojat 
dhe kufizimet e veçanta të grupit të 
synuar? (Përfshirë sinergjinë me 
nismat e tjera dhe shmangien e 
duplikimit) 

8 pikë  

Sa janë përcaktuar qartë dhe a janë 
zgjedhur në mënyrë strategjike ata 
që janë përfshirë (përfituesit, grupet 
e synuara)? A janë përcaktuar qartë 
nevojat e tyre dhe a i adreson 
propozimi ato ashtu siç duhet? 

 8 pikë  

 

 

 

Efektiviteti dhe 
realizueshmëria 
e veprimit 

 

 

 

Pikët Totale 25 

A janë aktivitetet e propozuara të 
duhurat, praktike dhe në përputhje 
me objektivat dhe rezultatet e 
pritshme? 

7 pikë   

A është plani i veprimit i qartë dhe i 
realizueshëm? 

6 pikë  

A ka propozimi në përmbajtje 
indikatorë të verifikueshëm për 
rezultatin e veprimit? 

6 pikë  

A reflektohen në mënyrë të 
përshtatshme aktivitetet në buxhet? 
A është raporti midis kostos së 
parashikuar dhe rezultateve të 
pritura i  kënaqshëm? 

6 pikë  
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Kapaciteti 
menaxhues 
(financiar dhe 
operacional) i  
organizatës  

 

Pikët Totale 25 

A ka aplikanti dhe dega/degët, (nëse 
ka) përvojë të mjaftueshme për 
menaxhimin e projekteve? 

9 pikë   

A ka aplikanti dhe dega/degët, (nëse 
ka), ekspertizë teknike të 
mjaftueshme? (Sidomos njohja e 
çështjeve që duhet të adresohen.) 

8 pikë  

Organizata ka mekanizma të 
kontrollit dhe llogaridhënies 
financiare. 

8 pikë  

 

 

 

 

Qëndrueshmëria 
e aktiviteteve  

 

 

 

A ka gjasa që veprimi të ketë një 
ndikim të prekshëm te grupet e 
synuara? 

 

8 pikë 

 

 

 

  

A ka gjasa që propozimi të ketë 
ndikim të shumëfishtë?  (Përfshirë 
hapësirën për replikim, zgjerim dhe 
ndarje të informacionit.) 

 

 

9 pikë 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikët Totale 25 

A janë rezultatet e pritshme të 
aktiviteteve të propozuara të  
qëndrueshme? 

- Financiarisht (Si do të 
financohen aktivitetet pas 
përfundimit të financimit?) 

- Institucionalisht (do të 
vazhdojnë të jenë strukturat në 
aktivitetet edhe në mbarim të 
veprimit? Do të ketë pronësi 
lokale  të rezultateve të 
aktiviteteve  

-   Në nivelin e politikave (nëse 
është e aplikueshme ) (cili do të 
jetë ndikimi strukturor i veprimit 
- p.sh. a do të çojë në 
përmirësimin e legjislacionit, 
kodeve të sjelljes, metodave, 
etj.?)? 

- Mjedisi (nëse është e aplikueshme) 
(a do të ketë një ndikim negativ / 
pozitiv mjedisor?) 

 

8 pikë 

 

Shuma e pikëve  =  (maksimumi 100 pikë)  

 


