
“FUQIZIMI I ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE 

PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NË SHQIPËRI”

16 Dhjetor 2021

Takim informues për grantet e Rrjetëzimit, Advokimit dhe ndikimit në Politikëbërëje



Buxheti Total

Madhësia e Granteve:

Lloji i Grantit Vlera e Grantit

Grante për Rrjete Rajonale 10.000 – 31.000 EURO

Grante për Rrjete Kombëtare: 10.000 – 60.000 EURO

Bashkëfinancimi nuk është I detyrueshëm për këte thirje



Buxheti/Kostot

Kostot e pranueshme janë ato kosto që (vijon):

a. mund të gjurmohen dhe verifikohen në origjinë, veçanërisht të regjistruara në 

regjistrat kontabël të Përfituesit të Grantit dhe të përcaktuara në përputhje me 

standardet e zbatueshme të kontabilitetit të Republikës së Shqipërisë;

b. janë në përputhje me kërkesat e legjislacionit të zbatueshëm tatimor;

c. respektojnë rregullat e kombësisë dhe origjinës.

d. për çdo blerje në vlerë mbi 2500 Euro, organizata zbatuese e grantit duhet të 

aplikoj proçes të hapur tenderimi ku të paktën të sigurohen 3 oferta, të cilat 

bazohen mbi çmime referencë të tregut



Buxheti/Kostot

Llojet e kostove te pranueshme:

- kostot e stafit të caktuar në projekt-propozim, që korrespondon me pagat 

aktuale bruto duke përfshirë tarifat e sigurimeve shoqërore dhe kostot e tjera të 

lidhura me shpërblimin;

- shpenzimet e udhëtimeve dhe dietave për personelin dhe personat e tjerë që 

marrin pjesë në projekt, me kusht që të jenë kosto reale të konfirmuara nga 

dokumente mbështetëse;

- kostot e blerjeve për pajisje (të reja ose të përdorura) dhe shërbime të posaçme 

për qëllimet e projektit. Vetem per Rrjetet Rajonale

- Te tjera



Buxheti/Kostot

E rëndësishme: Vini re se taksat, përfshirë TVSH-në do të aprovohen si kosto të

pranueshme vetëm kur të plotësohen kushtet e mëposhtme (dhe të konfirmuara

nga dokumentet mbështetëse):

- Taksat e vlerës së shtuar nuk janë të rimbursueshme në asnjë mënyrë;

- Sipas praktikës, ato do të përballohen nga përfituesi; dhe

- Ato pasqyrohen qartë në projekt propozim.



Buxheti/Kostot

Vini re,se kostot e pranueshme duhet të bazohen në kosto reale bazuar në 

dokumentet mbështetëse !!



Buxheti/Kostot

Kostot e mëposhtme NUK do të konsiderohen të pranueshme:

• borxhe dhe tarifat e shërbimit të borxhit (interesat);

• kosto të deklaruara nga Përfituesi dhe të financuara nga donatorë ose nga 

veprime të tjera të financuara nga Sida;

• humbjet e këmbimit valutor;

• kredi për palët e treta;

• kostot e pagave të personelit të administratës shtetërore, publike.



Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikimeve

1. Pranimi dhe regjistrimi i propozimeve – Administratori pranë CO-PLAN;

2. Seanca e hapjes, kontrollet administrative dhe të përshtatshmërisë –

Kryetari dhe sekretari të cilët janë përgjegjës për mbarvajtjen e procesit 

të vlerësimit;

3. Vlerësimi teknik i aplikimeve – Komisioni i vlerësimit;

4. Përfundimet e Komitetit të Vlerësimit.

Vlerësimi i Skemës së Granteve do të kalojë përmes hapave të mëposhtëm:



Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikimeve

Administratori pranë zyrës së Co-PLAN do të marri dhe regjistrojë me një numër 

reference të gjithe aplikimet e ardhura nëpërmjet:

a. postës elektronike co-plan@co-plan.org dhe 

Pas marrjes së dokumentave Administratori do t’ju dërgojë një email 

konfirmimi në adresën zyrtare të paraqitur nga aplikanti.

Pranimi dhe regjistrimi i propozimeve

Kujdes!! Propozimet e marra pas afatit zyrtar, 31/01/2022, ora 16:00 nuk do të 

merren në konsideratë nga Komiteti vlerësues.



Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikimeve

Kontrolli Administrativ dhe Vlerësimi Paraprak

- Hapjen e aplikimit

- Regjistirmin e detajuar të materialeve pjesë e aplikimit

- Vlerësimin e vlefshmërisë së tyre

- Inventarizimin tematik dhe rajonal

- Vlerësimi paraprak nga menaxheri projektit.



Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikimeve

Kriteret Administrative Po Jo Komente

1. Propozimi është dorëzuar brenda afatit dhe rregullave.

2. Aplikimi ka respektuar formatin e kërkuar. (A janë plotësuar të gjitha pikat në 

format)

3. Propozimi është në gjuhën shqipe dhe shoqërohet nga njëpërmbledhje në

gjuhën angleze.

4. A është aplikanti me vendodhje në rajonin ku po aplikon?

(Vetëm në rastin e Rrjeteve Rajonale)

Dokumentet Mbështetës Po Jo Komente

- Aplikuesi - person juridik (OSHC/OJF)

- Vendimi i regjistrimit në gjykatë (kopje);

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

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

- Profili Organizativ ku evidentohet qartë përvoja e punësnë fushën mjedisit. CV e 

organizatës

- Memorandumi i bashkepunimit.

- CV e të gjithë ekspertëve të brendshëm e të jashtëm të cilët do të përfshihen në 

projekt.

Buxheti, kohëzgjatja dhe nr. i aplikimeve

Buxheti total i projektit është brenda limiteve tëkërkuara

Kohëzgjatja e projektit është nga 10 deri ne 18 muaj

Aplikuesi ka paraqitur vetëm një aplikim

(ose si Aplikues, ose si Bashkë-Aplikues).

A është formuar rrjeti me të paktën 3 OSHC? (1 lider OSHC mjedisore dhe 2 OSHC të 

tjera)



Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikimeve

Konkluzione dhe mundësia për të Apeluar vendimin

Komiteti i vlerësimit harton një raport në të cilin renditen të gjithë projektet e

vlerësuara, nga më i vlerësuari tek më pak i vlerësuari. Aplikantëve të cilët nuk janë

shpallur fitues u dërgohet një letër në të cilën specifikohen pikët e arritura si dhe një
shpjegim narrativ përse propozimi i tyre nuk ka qenë i suksesshëm.

Të gjithë ato aplikantë të cilët kanë rezerva për vlerësimin mund ti drejtohen me

shkrim Autoritetit Kontraktues brenda dates 18/03/2022 së parashikuar tek
udhëzuesi.



Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikimeve

Relevanca Rezultati maksimal

1. Kapaciteti operacional / 
teknik

Nën-rezultati 
10

2.Rëndësia e veprimit Nën-rezultati 20

3. Projektimi i veprimit Nën-rezultati 20

4. Efektiviteti dhe 
realizueshmëria e propozimit

Nën-rezultati 20

5. Buxheti dhe efektiviteti i 
kostos

Nën-rezultati 20

6. Qëndrueshmëria e rrjetit Nën-rezultati 5

7. Perfshirja e komponentit 
gjinor

Nën-rezultati 5

PIKËT TOTALE MAKSIMALE 100



Pyetje?


