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Takim informues për grantet e Iniciativës dhe Partneritetit



Objektivi dhe prioritetet

Të kontribuojë në fuqizimin e OSHC-ve Mjedisore për të adresuar në mënyrë efektive dhe 
bazuar në fakte problemet që lidhen me mjedisin natyror dhe urban në Shqipëri. 

Prioriteti 1: Propozimet të ndërtohen në funksion të adresimit të problematikës apo 
nevojës mjedisore lokale, referuar gjetjeve specifike për secilin rajon nga raporti 
vlerësimit të nevojave. 

Prioriteti 2: Aplikimi i një skeme të nën-granteve që adresojnë tema mjedisore në nivel 
lokal dhe rajonal, si edhe aplikon parimin e shpërndarjes gjeografikisht të barabartë të 
granteve. 

Prioritetet Specifike:

Objektivi i përgjithshëm:



Kush mund të aplikojë

• OSHC të cilat kanë minimalisht 1 vit eksperiencë për GI dhe 3 vite për 

GP dhe interes në fushën e mjedisit;

• Organizime apo grupime formale rinore, kulturore, gjinore, etj.;

• Departamente nga Fakultete Publike dhe Private;

• Institute Kërkimore;

• Biznese të ndryshme;

• Institucione dhe autoritete vendore e rajonale (agjenci, ndërrmarje);

• Media.



Ku do të zhvillohet projekti 

• Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

- Rajoni Qendror

• CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

- Rajoni Veri-Lindor

• COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio
Volontario

- Rajoni Jugor

• VIS - Volontatio Internazionale per lo Sviluppo

- Rajoni Veri-Perëndimor

Rajone - 4



Grantet e Iniciativës (GI)

Mbështetje për organizatat e vogla të cilat dëshirojnë të ngrenë problematika 

mjedisore në nivel lokale të cilat kanë minimalisht 1 vit eksperiencë.

Org. mund të aplikojnë vetëm 1 herë në grantet e Inciciativës;

Org. mund të aplikojnë vetëm 1 herë si partner në grantet e Partneritetit

Kujdes!



Grantet e Partneritetit (GP)

Partneriteti duhet të jetë i përbërë nga 3 aktorë të tjerë përtej Udhëheqësit i cili duhet të jetë 
medoemos organizatë mjedisore dhe kërkon të bashkëpunojë strategjikisht me një nga 
aktorët e mëposhtëm.

Org.
udhëheq

ëse

Org.
partnere 

lokale

Njësitë 
vendore

Institucion
et 

arsimore

Komunitet
et

Grupime 
kulturore, 

gjinore

Kujdes!
Një organizatë mund të aplikoje vetëm një herë si Udhëheqës në modulin e partneritetit dhe 
mund të jetë vetëm një herë partner në një aplikim tjetër ku nuk janë vetë lider dhe 
ndërhyrja nuk është në të njëjtin Qark apo Bashki. 

Bizneset Media



Kriteret e thirrjes

Aplikantët tek GI dhe udhëheqësit tek GP duhet të:

• Jenë të regjistruar e me status aktiv si OJQ ose OJF;

• Të kenë në fokusin e tyre mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e habitateve;

• Të kenë minimalisht 1 vit eksperiencë, GI, dhe minimalisht 3 vite eksperiencë, 
aplikanti udhëheqës tek GP;

• Të jenë të regjistruar në rajonin, bashkinë, NjA apo fshatin në të cilën do të 
aplikojnë projektin;

• Të hartojnë dhe lidhin një marrveshje partneritet ndërmjet organizatave të cilat 
aplikojnë për GP;

• Të mos kenë konflikt interesi me org. partnere të Green-Al.



Kriteret e thirrjes

Udhëheqësi i partneritetit do të jetë përgjegjës për:

a. Paraqitjen e aplikimit;

b. Nënshkruarjen e kontratës në rast se partneriteti shpallet fitues;

c. Menaxhimin e të gjithë ciklit të projektit dhe jo të veprojë si ndërmjetës;

d. Menaxhimin e fondeve të grantit dhe të kryej të gjitha pagesat në përputhje me 
aktivitetet dhe kostot e parashikuara;

e. Konfirmimin e lejueshmërinë e të gjitha kostove, përfshirë kostot e faturuara nga 
partneri/partnerët  e projektit, nëse ka.



Kriteret e thirrjes

Partnerët në GP duhet të:

• Ushtrojnë veprimtarinë e tyre në zonën gjeografike ku do të zbatohet projekti;

• Të kenë marrveshje partneriteti me bashkë-aplikantët;

• Të kenë rol dhe buxhet (nëse i lejohet të kenë zë në buxhet) të përcaktuar mirë 
në projekt propozim;

• Të kenë rol aktiv gjatë aplikimi të projektit.



Buxheti dhe kohëzgjatja e projekteve

Grantet e 
Iniciatives

Buxheti 
1.500 –
10.000€

Kohëzgjatja
5 – 18 muaj

Grantet e 
Partneritetit

Buxheti
10.000 –
40.000 €

Kohëzgjatja
5 – 15 muaj

Investime 
deri në 

25%



Dokumentacioni i nevojshëm

Aplikimet duhet të dorëzohen në përputhje me përcaktimet e Udhëzuesit. 
Aplikuesit duhet të përgatisin dhe të dorëzojnë aplikimet e tyre në gjuhën shqipe si dhe një përmbledhje 
(500 fjalë) në gjuhën Angleze (pjesë integrale e Formularit të Aplikimit). 

Dokumentet Tip të Aplikimit: 

Formati i aplikimit narrativ        (Aneks 1) 

Formati i buxhetit                        (Aneks 2) 

Formati kornizës logjike              (Aneks 3) 

Dokumentet mbështetëse kërkuar ndaj aplikantit 
Udhëheqës: 

1)Vendimi i regjistrimit në gjykatë (kopje);

2)Statuti dhe Akti i Themelimit të organizatës (kopje);

3)Regjistrimi në Zyrën e Tatim-Taksave (NIPT) (kopje);

4)Profili Organizativ ku evidentohet qartë përvoja e 
punës në fushën mjedisit (CV organizatës);

5) Marrveshja e partneritetit për GP.



Vizibiliteti

Green-Al sygjeron të gjithë aplikantët që në propozimet e tyre të krijojnë hapësirën e 
nevojshme (propozimi narrativ dhe financiar) për përfshirjen e një personi të dedikuar i cili do 
të hartoj, koordinoj e implementojë procesin e komunikimit. Elementët e komunikimit 
përfshijnë por nuk kufizohen në:

Logo

Organizatat fituese, do të jenë pjesë e një trajnimi të dedikuar mbi zbatimin e rregullores së 
vizibilitetit të hartuar nga Green-Al.

Baner Fletëpal
osjeRoll-up

Buletine 
informat

ive
Video

Faqje 
në FB, 
IG etc.

Intervist
a

Tv, radio



Qasje për tu adresuar

• Përfshirja në procesin e dialogut me politikë-bërësit lokal; 

• Angazhimi dhe mbështja e komunitetit/ve apo grupimeve të ndryshme në kërkesat e tyre 

për një mjedis të shëndetshëm apo në mbrojtje të habitatit;

• Prezantimi i modeleve inovative në menaxhimin dhe monitorimin e mjedisit në nivel vendor;

• Kontribuimi dhe angazhimi në edukimin mjedisor të të rinjve;

• Advokimi për alternativën më të mirë për zgjidhjen e çështjes mjedisore;

• Mbështetja e iniciativave e praktikave të suksesshme në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet 

palëve për mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit;

• Mbeshtetja e praktikave të kërkimit dhe raportimit të bazuar në fakte dhe të dhëna nga 

terreni. 



Qasje për tu adresuar

Aktiviteti Shënime
1.

Pjesëmarrje në procesin e Inkubimit Aplikatët do të duhet të parashikojnë pjesmarrjen e tyre në seksionet e inkubimit të cilat do të
organizohen nga Green-AL.

2.

Organizimi i eventeve për komunitetet, 
organizata të shoqërisë civile, akademikët dhe 
të rinjtë që janë të interesuar për mbrojtjen e 
mjedisit dhe të burimeve natyrore

Aplikantët për GI duhet të parashikojnë min. 2 evente ( 1 me komunitetin e rajonit ku ata zbatojnë
projektin dhe një me org. lokale me qëllim ndarjen e praktikave të mira.
Aplikantët për GP duhet të parashikojnë organizimin e 1 eventi rajonal për të ndarë produktet dhe
gjetjet e projektit.

3.

Mobilizimi i komunitetit në trajtimin e 
çeshtjeve lokale mjedisore

Aplikantët për GP dhe GI (opsioniale) duhet të parashikojnë në propozimet e tyre orginizimin dhe
dhenien e trajnimeve për të rritur kapacitetet e komunitetit në ngritjen e çështjeve mjedisore si:
rolin e femrave në ekonominë qarkulluese, manaxhimi i burimeve, planifikimi mjedisor nëpërmjet
shërbimeve të ekosistemit, manaxhimi i mbetjeve, energji, energjia e rinovueshme në zonat urbane.

4.
Aktivitete edukuese me të rinjtë Aplikantët për GP në varësi të tematikës që ata trajtojnë duhet të parashikojnë dhe implmentojnë

aktivitete ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollave 9-vjecare dhe të mesme.

5. Raporti Tematik Rajonal Hartimi i një raporti përmbledhës mbi problematikat mjedisore të ngritura dhe zgjidhjet e sygjeruara.

6.
Shkëmbim i iniciativave të Organizatave në 
Ballkanin Perëndimor

Aplikantët për GP duhet të planifikojnë minimalisht një aktivitet të shkëmbimit të eksperiencave me
Organizata Mjedisore nga Ballkani Perëndimor (Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni e Veriut, Greqi dhe
Itali);

7.

Pjesëmarrje në Konferencat Kombëtare të 
projektit

Aplikantët për GI dhe GP duhet të përfshijnë në mjetet e vizibilitetit prezencën e tyre në 3
konferencat kombëtare të cilat do të org. në kuadër të Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të
Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”;

8.
Raporte Kombëtare Vjetore Organizatat duhet të japin kontributin e tyre me anë të studimeve, raporteve dhe dokumentave për

sfidat mjedisore në Shqipëri si dhe të japin propozime (teknike dhe/ose politike) për t’i zbutuar ato.

Aneksi 1, 5.1 Aktivitete që duhen përfshirë në nivel programi.



Fushat e interesit për Rajonin Qendror
Qarku Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Fier

Problematikat kryesore mjedisore sipas Planeve të 
Përgjithshme Vendore (PPV) dhe VSM-ve:

i. Nivele të larta të ndotjes së ajrit në zona urbane;

ii. Humbje dhe reduktim të hapësirave të gjelbra publike;

iii. Degradim të tokave bujqësore;

iv. Menaxhimi i mbetjeve;

v. Ndotje të trupave ujorë.



Fushat e interesit për Rajonin Qendror
Qarku Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Fier

Çeshtjet mjedisore të ngritura gjatë procesit të 
Vlerësimit të Nevojave: 

i. Ndërgjegjësim mjedisor;

ii. Mbrojtje e ripërtëritje të burimeve natyrore;

iii. Menaxhim të mbetjeve dhe Ndotje Urbane;

iv. Ndryshime klimatike;

v. Mobilitet dhe Ekonomi Qarkulluese.



Fushat e interesit për Rajonin Qendror
Qarku Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Fier

Projekte potenciale: 
- Monitorimi i buxhetit vendor për shërbimet mjedisore;
- Monitorimi i ofrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve & investime

konkrete;
- Monitorimi, evidentimi (digjitalizimi) dhe vlerësimi i ndotjes së ujërave;
- Monitorimi i ndotjes së ajrit dhe ndotjes akustike në zona urbane;
- Promovimi i peizazhit natyror dhe ruajtja e biodiversitetit;
- Vlerësimi i flotës aktuale të mjeteve të transportit publik dhe ndotja potenciale

që ato shkaktojnë në mjedis;
- Evidentimi i xhepave urbanë për t’u kthyer në zona të mirëfillta të gjelbra

publike;
- Tjetër?



Fushat e interesit për Rajoni Veri-Lindor
Qarku Dibër dhe Kukës

Problematikat kryesore mjedisore sipas Planeve të 
Përgjithshme Vendore (PPV) dhe VKM-ve:

1. Shpyllëzimi

2. Menaxhimi i dobët i mbetjeve

3. Humbja e biodiversitetit

4. Zvogëlimi i burimeve natyrore

5. Mungesa e menaxhimit të ujit



Fushat e interesit për Rajoni Veri-Lindor
Qarku Dibër dhe Kukës

Çeshtjet mjedisore të ngritura gjatë procesit të 
Vlerësimit të Nevojave: 

1. Mbrojtje të burimeve ujore

2. Ndërgjegjësim mjedisor

3. Manaxhim të mbetjeve

4. Mbrojtje e ripërtëritje të burimeve natyrore

5. Ndotje urbane



Fushat e interesit për Rajoni Veri-Lindor
Qarku Dibër dhe Kukës

Projekte potenciale: 

- Zhvillimi dhe shfrytezimi i tokës duke përfshirë edhe tokën pyjore;
- Promovimi i Eko-turizmit;
- Promovimi i peizazhit natyror dhe ruajtja e biodiversitetit;
- Monitorimi, evidentimi (digjitalizimi) dhe vlerësimi i ndotjes së ujërave;
- Promovimi i bimëve medicinale;
- Promovimi dhe zhvillimin i turizmit familjar;
- Iniciativa bashkëpunimi midis fermerëve;
- Promovimi dhe mbroitja e zonave të mbrojtura.
- Tjetër?



Fushat e interesit për Rajonin Jugor
Qarku Vlorë, Berat, Gjirokastër dhe Korcë

Problematikat kryesore mjedisore sipas Planeve të 
Përgjithshme Vendore (PPV) dhe VSM-ve:

i. Menaxhimi i mbetjeve;

ii. Reduktim i hapësirave të gjelbra publike dhe humbje e biodiversitetit;

iii. Degradim dhe ndotje e tokave bujqësore;

iv. Nivele të larta të ndotjes së ajrit në zona urbane;

v. Ndotje dhe keqmenaxhim i trupave ujorë.



Fushat e interesit për Rajonin Jugor
Qarku Vlorë, Berat, Gjirokastër dhe Korcë

Çeshtjet mjedisore të ngritura gjatë procesit të 
Vlerësimit të Nevojave: 

i. Emetimi i ndotësve në ajër;

ii. Mbrojtje e ripërtëritje të burimeve natyrore;

iii. Menaxhim të mbetjeve dhe Ndotje Urbane;

iv. Mbrojtja e burimeve ujore;

v. Ruajtja e siperfaqeve pyjore.



Fushat e interesit për Rajonin Jugor
Qarku Vlorë, Berat, Gjirokastër dhe Korcë

Projekte potenciale: 
- Monitorimi i buxhetit vendor për shërbimet mjedisore;
- Monitorimi i ofrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve & investime konkrete;
- Ndërgjegjësim dhe sensibilizim i popullatës mbi ndryshimet klimatike nëpërmjet

evenimenteve si festivale, kineforume etj
- Monitorimi, evidentimi (digjitalizimi) dhe vlerësimi i ndotjes së ujërave dhe ajrit;
- Krijimi i infrastrukturave promovuese për aktiviteteve eko-turistike;
- Promovimi i peizazhit natyror dhe ruajtja e biodiversitetit;
- Bashkepunim dhe mobilizim i komuniteteve në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe

mbrojtjes së mjedisit;
- Transformimi i zonave urbane të abandonuara në hapësira të gjelbra publike ( krijimi i

parqeve bashkiake, outdoor fitness etj.. );
- Ngritje e qendrave studimore dhe/ose njësive kërkimore mbi mjedisin
- Tjetër?



Fushat e interesit për Rajonin Veri-Perëndimor
Qarku Shkodër dhe Lezhë

Problematikat kryesore mjedisore sipas Planeve të 
Përgjithshme Vendore (PPV) dhe VSM-ve:

i. Humbje e biodiversitetit;

ii. Menaxhim i dobët i mbetjeve;

iii. Mungesë e menaxhimit të ujërave;

iv. Degradim i tokave bujqësore;

v. Shpyllëzim.



Fushat e interesit për Rajonin Veri-Perëndimor
Qarku Shkodër dhe Lezhë

Çështjet mjedisore të ngritura gjatë procesit të 
Vlerësimit të Nevojave: 

i. Menaxhimi i mbetjeve;

ii. Ndotja e ujërave;

iii. Mbrojtja e burimeve natyrore;

iv. Ndotja e ajrit;

v. Pylltaria.



Fushat e interesit për Rajonin Veri-Perëndimor
Qarku Shkodër dhe Lezhë

Projekte potenciale: 
- Ngritja e grupeve komunitare për monitorimin e mjedisit; 
- Përfshirja e shkollave në aktivitete edukimi mjedisor; 
- Promovimi i peizazhit natyror dhe ruajtja e biodiversitetit;
- Promovimi i turizmit të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm;
- Kërkime dhe ndërhyrje inovative për zgjidhje mjedisore;
- Forcimi i rolit të gruas në ruajtjen e biodiversitetit; 
- Promovimi për përdorimin e bimëve mjekësore dhe të produkteve tipike lokale;
- Iniciativa për përfshirjen e të rinjve për vullnetarizmin në fushën e mjedisit;
- Ndërhyrje për ruajtjen e zonave pyjore;
- Rijetëzimi i territorit për zonat e degraduara;
- Evente për ndërgjegjësimin mjedisor;
- Monitorimi i ofrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve & investime konkrete;
- Studim shkencor mbi mbetjet toksike në ujëra. 
- Tjetër?



Pyetje?
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