
 

 

 

 
 

 

Shoqëria Civile Lokale në RAP: Instrumenti i Granteve të Vogla (IGV) 

Sqarime për pyetjet e marra deri më 1 tetor 2020 
 

Pyetjet Sqarimet 

1. Duke pasur parasysh që thirrja i referohet organizatave lokale dhe 
projekteve në nivelin lokal, a lejohet që propozimi i projektit t'i 
referohet të gjithë rajonit (në rastin tonë, rajoni i Pellagonisë); nëse 
jo të gjitha komunave/ bashkive në rajon atëherë a mund t’i 
referohet shumicës së komunave/ bashkive në të? 

Po, projekti mund të përqendrohet në më shumë se një komunë/ bashki 
d.m.th. i gjithë rajoni. Nuk ka kufizime në numrin e komunave/ bashkive, por 
duhet të keni parasysh periudhën për zbatimin e projektit, buxhetin në 
dispozicion dhe realizueshmërinë e aktiviteteve të propozuara, të cilat do të 
merren parasysh gjatë vlerësimit të aplikimit të projekt-propozimit. 

2. A preferohet që përfituesit e granteve t’i zbatojnë aktivitetet e 
projektit të tyre në një apo më shumë komuna? 

Nuk ka preferencë nëse aktivitetet duhet të zbatohen në një ose më shumë 
komuna/ bashki. Aplikantit i kërkohet vetëm të kryejë aktivitetet në nivelin 
lokal, e kjo mund të përfshijë një ose më shumë komuna/ bashki. Ju lutemi 
mbani në mend periudhën për zbatimin e projektit, buxhetin në dispozicion 
dhe realizueshmërinë e aktiviteteve të propozuara, të cilat do të merren 
parasysh gjatë vlerësimit të aplikimit të projekt-propozimit. 

3. A ndikon numri i komunave/ bashkive të përfshira në fushën e 
propozimit të projektit në vlerësimin e projekt-propozimeve? Cili 
është kufiri i sipërm i numrit të komunave/ bashkive që mund të 
përfshihen në një projekt-propozim? 

Lutemi referojuni sqarimeve të dhëna në pyetjet 1 dhe 2. 

4. Sa është numri minimal i komunave/ bashkive që duhet të 
mbulohen nga projekti në mënyrë që ai të miratohet? 

Të paktën një komunë/ bashki duhet të mbulohet nga projekti. 

5. Ne jemi duke planifikuar një sondazh me qytetarët dhe me 
administratën lokale, a lejohet të përfshijmë 2 persona nga 
organizatat lokale dhe t'i paguajmë ata për angazhimin e tyre? 

Në linjën buxhetore bashkëpunëtorët/ bashkëpunëtorët lokalë, mund të 
bëni pagesa mbi baza kontraktuale. 



 

 

 

 
 

Gjithashtu, a mund të angazhojmë një kameraman nga një 
television lokal në lidhje me filmimin e historive personale? 

6. Cila përqindje e buxhetit mund t'u kushtohet pagave (zakonisht 
është 1/3)? 

Nuk ka kufizime në lidhje me pjesën e kostos totale të linjës buxhetore të 
burimeve njerëzore në buxhetin e përgjithshëm. Buxheti duhet të jetë realist 
dhe i planifikuar në përputhje me aktivitetet e propozuara dhe burimet e 
nevojshme për zbatimin e tyre. 

7. A ka ndonjë kufizim që zbatohet në pjesën e linjës individuale 
buxhetore në buxhetin e përgjithshëm? 

Lutemi referojuni sqarimit të dhënë në pyetjen nr. 6. 

8. Cilat janë kostot administrative të projektit-propozimit  dhe sa 
përqind të buxhetit mund të vendosë stafi i zbatuesit të projektit 
në kostot e pagave? 

Lutemi referojuni sqarimit të dhënë në pyetjen nr. 6. 

9. Duke pasur parasysh përshtatshmërinë e aktiviteteve të projektit 
dhe që ato nuk duhet të përfshijnë aktivitete që rrjedhin nga 
kompetencat e rregullta të komunave/ bashkive, a është e mundur 
që projekti të përqendrohet në një problem të shfaqur, i cili 
vazhdon i pazgjidhur prej  10-15 vjetësh, a mund ta sinjalizojmë si 
problem në projekt propozimin tonë? 

Po, nëse komuna/ bashkia gjatë të gjithë atyre viteve nuk ka bërë asgjë në 
atë drejtim, edhe nëse është një kompetencë e rregullt komunale/ 
bashkiake, ju mund ta shtjelloni atë në projekt-propozimin tuaj. Rregulli i 
përgjithshëm për aktivitetet të cilat janë nën kompetencat e rregullta të 
komunave i referohet detyrave të zakonshme të administratës, siç janë 
hartimi i strategjive dhe rregulloreve lokale, përgatitja e buxhetit komunal, 
etj. 

10. A mund ta këshillojmë Ligjin për Vetëqeverisje Lokale për të 
shmangur mbivendosjen me kompetencat komunale/ bashkiake? 

Po, dhe nëse vendosni të propozoni aktivitete në atë drejtim, duhet të 
elaboroni mungesën e kapacitetit komunal/ bashkiak për t’i bërë  ballë 
problemit përkatës. Lutemi referojuni edhe sqarimit në pyetjen nr. 9. 

11. A ka kufizime në numrin e fjalëve (karaktereve) në aplikacion/ 
aplikim? 

Po, ka kufizime. Kur shkarkoni aplikacionin/ aplikimin nga faqja e internetit 
https://www.par-monitor.org/open-call-for-proposals-2021-2022/  do të 
shihni se ka kufizime. Gjithashtu ekziston kufizimi prej një faqeje për 
përmbledhjen.   

12. A është e rëndësishme përvoja e mëparshme e organizatës në 
fushën e Reformës së Administratës Publike? 

Jo, megjithëse përfaqëson një aset për ju. Alternativa për organizatat që nuk 
kanë përvojë të mëparshme në Reformën e Administratës Publike (RAP) 
është të paraqesin CV të personave që do të punojnë në projektin e 

https://www.par-monitor.org/open-call-for-proposals-2021-2022/


 

 

 

 
 

propozuar. Ju lutemi mbani në mend se aplikimi i paraqitur duhet të 
demonstrojë kapacitetin për ta realizuar projektin. 

13. A janë partneritetet zyrtare me mediat lokale një aktivitet i 
detyrueshëm i projektit? 

Vendosja e partneriteteve zyrtare me mediat lokale nuk është e 
detyrueshme. Sidoqoftë, inkurajohet bashkëpunimi dhe komunikimi me 
median me qëllim promovimin e rezultateve të projektit. 

14. A do të ishte problem të renditej një media lokale si partner brenda 
projekt-propozimit? 

Programi është për organizata individuale të shoqërisë civile. Aplikanti duhet 
të jetë një OJQ/ OShC individuale e cila është drejtpërdrejt përgjegjëse për 
përgatitjen e aplikimit. Granti do t'i jepet një OJQ-je/ OShC-je të vetme e cila 
do të jetë drejtpërdrejt përgjegjëse për zbatimin e projektit dhe ekzekutimin 
e buxhetit. Prandaj, organizatat nuk mund të veprojnë së bashku me bashkë-
aplikantët të cilët do të zbatonin një pjesë të fondeve të grantit të dhënë. 
Organizata aplikuese duhet ta zbatojë projektin më vete. Vendosja e 
partneriteteve zyrtare me mediat lokale nuk është e detyrueshme. 
Sidoqoftë, bashkëpunimi dhe komunikimi me median me qëllim promovimin 
e rezultateve të projektit inkurajohet. 

15. A është e dëshirueshme që përfituesit e granteve të krijojnë 
partneritet dhe të bashkëpunojnë me organizata të tjera të 
shoqërisë civile nga komuna/ bashki të ndryshme? 

Programi është për organizata individuale të shoqërisë civile. Aplikanti duhet 
të jetë një OJQ/ OShC individuale e cila është drejtpërdrejt përgjegjëse për 
përgatitjen e aplikimit. Granti do t'i jepet një OJQ-je/ OShC-je të vetme e cila 
do të jetë drejtpërdrejt përgjegjëse për zbatimin e projektit dhe ekzekutimin 
e buxhetit. Prandaj, rekomandohet që organizatat ta zbatojnë vetë 
projektin. 

16. Kur supozohet të fillojë zbatimi i projektit dhe sa muaj duhet të 
zgjasë? 

Kohëzgjatja e granteve të dhëna është  minimumi 6 muaj deri në maksimumi 
12 muaj (neni 2. Pranueshmëria/ Kushtet për pjesëmarrje  e Thirrjes për 
Propozime). Pritet që kontratat me organizatat e zgjedhura do të 
nënshkruhen në janar 2021 dhe zbatimi i projektit duhet të fillojë menjëherë 
pas nënshkrimit të kontratave. 

17. A do të fillojnë projektet në janar 2021? Afati i pritshëm për nënshkrimin e kontratave është janari 2021. Zbatimi i 
projektit duhet të fillojë menjëherë pas nënshkrimit të kontratave të 
grantit. 



 

 

 

 
 

18. Cili është afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve/ aplikimeve? Afati i fundit është 01 nëntor 2020, ora 23:59. 

19. Në rast se një organizatë ka qenë përfituese e grantit nga projekti i 
mëparshëm WeBER, deri në çfarë mase duhet që projekti i ri nën 
WeBER 2.0 të përfaqësojë vazhdimin e të mëparshmit? 

Ndërsa vazhdimësia është gjithmonë e dëshirueshme dhe e inkurajuar, kjo 
nuk është e detyrueshme. Kjo Thirrje është e hapur për të gjitha OJQ-të/ 
OShC-të e pranueshme, pavarësisht nëse ata kanë përfituar një grant gjatë 
projektit të parë WeBER apo jo. Në rast se një ish përfitues zgjidhet për 
Programin/ Instrumentin e Granteve të Vogla WeBER 2.0, projekti i ri mund 
të përfaqësojë një vazhdim të një të mëparshmi, por nuk duhet ta 
përsërisë/replikojë atë. 

20. A mund të vazhdojë, thellohet dhe përmirësohet më tej një projekt 
i suksesshëm WeBER 1.0 në thirrjen e re? 

Lutemi referojuni sqarimit të dhënë në pyetjen nr. 19 

21. A lejohet të përsëritet një projekt i suksesshëm nga WeBER 1.0 në 
një zonë tjetër gjeografike? 

Është e lejuar të përsërisni një projekt të suksesshëm nga WeBER 1.0 në një 
zonë tjetër gjeografike, megjithatë ju lutemi mbani në mend aktivitetet e 
detyrueshme që kërkohen nga kjo Thirrje për Propozime. Veçanërisht 
kushtojini vëmendje planifikimit të buxhetit për propozimin e ri, duke marrë 
parasysh që aktiviteti i konsultimeve me qytetarët lokalë mund të kërkojë 
për zbatim më shumë mjete nga buxheti. 

22. A duhet që dokumentacioni i aplikimit të përfshijë CV-në e drejtorit 
të organizatës ose CV-të e anëtarëve / stafit të organizatës që do të 
marrin pjesë në projekt? 

Rekomandohet të dërgoni CV-të e njerëzve që do të marrin pjesë në 
zbatimin e projektit. Sidoqoftë, ndonjëherë ndodh që drejtorët e vetë 
organizatave janë stafi i propozuar për të punuar në projekt, prandaj mund 
të dorëzohet CV e drejtorit ose CV e stafit që do të punojë në projekt. Ju 
lutemi mbani në mend se aplikimi i paraqitur duhet të demonstrojë 
kapacitetin për ta realizuar projektin. 

23. A mjafton të dorëzohet vetëm një CV e drejtorit dhe koordinatorit 
të organizatës, pa përfshirë referencën e projektit? 

Përvoja e mëparshme në PAR nuk është e detyrueshme, megjithëse do të 
përfaqësojë një aset për ju. Alternativa për organizatat që nuk kanë përvojë 
të mëparshme në RAP është të paraqesin CV të personave që do të punojnë 
në projektin e propozuar. Ju lutemi mbani në mend se aplikimi i paraqitur 
duhet të demonstrojë kapacitetin për të realizuar projektin. 
 



 

 

 

 
 

Rekomandohet të dërgoni CV-të e njerëzve që do të marrin pjesë në 
zbatimin e projektit. Sidoqoftë, ndonjëherë ndodh që drejtorët e vetë 
organizatave janë stafi i propozuar për të punuar në projekt, prandaj mund 
të dorëzohet CV e drejtorit ose CV e stafit që do të punojë në projekt. 

24. Lidhur me paraqitjen e "CV-ve të stafit ose 3 referencave 
organizative", a mundet organizata të paraqesë një përzierje të CV-
ve të stafit dhe referencave organizative, duke bërë gjithsej 3 
referenca? (Për shembull një përzierje e 2 CV-ve të stafit dhe 1 
referencë organizative). Lutemi të vini re se për shkak të vlerës së 
përgjithshme të grantit, ne nuk mund të angazhojmë stafe të 
mëdha. 

Po, kjo është e pranueshme. 

25. A janë konsultimet e qytetarëve në nivelin lokal një aktivitet i 
detyrueshëm? 

Konsultimet e qytetarëve në nivelin lokal, krahas aktiviteteve hulumtuese 
dhe analitike për monitorimin e Reformës së Administratës Publike në 
nivelin lokal, janë të detyrueshme dhe duhet të përshkruhen në projekt-
propozim, si dhe në buxhet. Ju lutemi konsultohuni me burimet e 
mëposhtme në lidhje me konsultimet e qytetarëve, të renditura gjithashtu 
në seksionin 4. Aktivitetet e pranueshme të Thirrjes për Propozime (ThpP): 

• https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-
through-consultations/  

• https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-
Consult~267d84  

26. Në çfarë mënyre do të zbatohet aktiviteti i detyrueshëm 
“konsultimet e qytetarëve në nivel lokal", dhe si ta vendosim atë në 
formularin e aplikimit? 

Ju lutemi konsultohuni me burimet e mëposhtme në lidhje me konsultimet 
e qytetarëve, të renditura gjithashtu në seksionin 4. Aktivitetet e 
pranueshme të ThpP-së: 

• https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-
through-consultations/  

• https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-
Consult~267d84 

https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-through-consultations/
https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-through-consultations/
https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-Consult~267d84
https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-Consult~267d84
https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-through-consultations/
https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-through-consultations/
https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-Consult~267d84
https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-Consult~267d84


 

 

 

 
 

Burimet do t'ju ndihmojnë në hartimin e aktivitetit të konsultimit të 
qytetarëve për projekt-propozimin tuaj it dhe në zgjedhjen e formës së 
duhur të konsultimit me qytetarët. Konsultimi duhet të zbatohet në nivelin 
lokal dhe në përputhje me aktivitetet e monitorimit që planifikoni të kryeni 
përmes grantit. Ofruesi i grantit (p.sh. hulumtuesi i shtetit WeBER 2.0) do 
të mentorojë përfituesin e grantit  për zbatimin e aktivitetit të konsultimit 
dhe do të sigurojë udhëzime shtesë, por aktiviteti duhet të përfshihet në 
propozim dhe të parashikohet nga buxheti. 

27. A është i detyrueshëm angazhimi/animacioni/ rigjallërimi i 
qytetarëve në fushatën rajonale të qytetarëve në internet dhe 
xhirimet e historive personale lidhur me Reformën në 
Administratën Publike? 

Angazhimi / animacioni/ rigjallërimi i qytetarëve për Reformën e 
Administratës Publike për qëllim të fushatës rajonale të qytetarëve në 
internet dhe xhirimet në video të historive personale janë aktivitete që do të 
jenë ndër detyrimet kontraktuale të të gjithë përfituesve të granteve. Ata 
nuk kanë nevojë domosdoshmërisht të jenë pjesë thelbësore e hartimit të 
projekt propozimit tuaj, por zbatimi i aktiviteteve duhet të parashikohet në 
propozim dhe një buxhet i përafërt për zbatimin e tyre mund të përfshihet. 
Kostot për zbatimin e këtyre aktiviteteve mund të përfshijnë, për shembull, 
tarifën e vullnetarëve për animimin/ rigjallërimin e qytetarëve, ose marrjen 
me qira të një aparati fotografik për të filmuar pamjet e para/ bruto për 
historitë personale (në rastin kur organizata aplikuese nuk ka në dispozicion 
një aparat fotografik me cilësi të qëndrueshme ose telefon të mençur me një 
kamera të mirë). Ne presim që këto të jenë kosto të vogla brenda buxheteve 
të propozuara të projektit. Detajet e zbatimit të të dy aktiviteteve do t'u 
ofrohen aplikuesve të përzgjedhur dhe do të bëhen pjesë e kontratave të 
grantit dhe për këtë arsye nuk nevojitet ndonjë përshkrim i veçantë për këto 
aktivitete në aplikacionin/ aplikimin e projektit. E rëndësishme:, projektet e 
propozuara NUK do të vlerësohen në bazë të propozimeve të bëra në lidhje 
me këto dy aktivitete.  
 



 

 

 

 
 

Fushata rajonale e qytetarëve online është një nga aktivitetet e projektit 
WeBER 2.0 i cili do të koordinohet dhe zbatohet nga organizatat TEN 
(ofruesit e granteve) paralelisht me periudhën e zbatimit të granteve të 
vogla. Duke marrë parasysh që fushata e qytetarëve rajonalë do të zbatohet 
gjatë kohës së implementimit të granteve të vogla, përfituesit e granteve do 
të marrin udhëzime të sakta nga ofruesit e granteve për pjesëmarrjen e tyre 
në fushatë. 

28. Si mund t’i programojmë aktivitetet lidhur me pjesëmarrjen e 
detyrueshme të qytetarëve në fushatën rajonale të qytetarëve në 
internet, nëse thirrja në vetvete qartëson se informacioni në lidhje 
me zbatimin e pikëërisht këtij aktiviteti të detyrueshëm do të 
mundësohet nga grantdhënësi pas miratimit të grantit? A do të 
ishte e mundur t’u ofrohej aplikuesve potencialë një informacion i 
përgjithshëm mbi fushatën rajonale online të qytetarëve sa më 
shpejtë që të jetë e mundur? 

Lutemi referojuni sqarimit të bërë për pyetjen nr. 27.  

29. Cili do t’i mbulojë kostot e organizatës për fushatën rajonale  të 
qytetarëve në internet? Cili do t’i organizojë takimet online? A 
duhet të parashikojnë OShC-të kosto përkthimi në këto aktivitete?  

Lutemi referojuni sqarimit të bërë për pyetjen nr. 27. 

30. A na mundësoni dot më shumë informacion mbi aktivitetin “xhirim 
të historive personale”?  

Lutemi referojuni sqarimit të bërë për pyetjen nr. 27. 

31. Si do të zbatohet aktiviteti i detyrueshëm “xhirim i historive 
personale mbi RAP-in të cilat do të shërbejnë si material për 
prodhimin e videove” dhe si do të pasqyrohet ai në formularin e 
aplikimit/ aplikacionit?  

Lutemi referojuni sqarimit të bërë për pyetjen nr. 27. 

32. Në materialin e aplikimit/ aplikacionit, regjistrimi i historive 
personale në lidhje me reformën në administratën publike është 
listuar si një aktivitet i detyrueshëm. A u referohen këto regjistrime 
historive të qytetarëve apo punonjësve së qeverisjes lokale? 

Historitë duhet t’u referohen qytetarëve. Angazhimi/ animacioni/ 
rigjallërimi qytetar mbi RAP-in në kuadër të fushatës rajonale online të 
qytetarëve dhe xhirimi në video i historive personale janë aktivitete të cilat 
do të jenë detyrime kontraktuale për të gjithë grantmarrësit. Nuk është e 
nevojshme që këto të fundit të jenë pjesë thelbësore e hartimit të projekt 



 

 

 

 
 

propozimit tuaj, por zbatimi i aktiviteteve duhet të parashikohet në projekt 
propozim dhe mund të përfshihet një buxhet i përafërt për implementimin 
e tyre. Shpenzimet për zbatimin e këtyre aktiviteteve mund të përfshijnë 
për shembull tarifën e vullnetarëve për gjallërimin/ animacionin e 
qytetarëve ose marrjen me qira të një kamere për filmimin e materialit të 
papërpunuar (bruto) për historitë personale (në rast se organizata 
aplikuese nuk zotëron një kamera të cilësisë së mirë ose një mjet celular 
me kamera të mirë). Ne parashikojmë që këto kosto do të jenë të vogla në 
kontekstin e projekt buxheteve të propozuara. Detajet e zbatimit të të dyja 
aktiviteteve do t’u mundësohen aplikantëve të përzgjedhur e do të bëhen 
pjesë e kontratave të grantit dhe si rrjedhim nuk nevojitet asnjë përshkrim i 
posaçëm në aplikim. Vini re, projekt propozimet NUK do të vlerësohen në 
bazë të propozimeve të bëra në kuadër të këtyre dy aktiviteteve. Fushata 
rajonale online e qytetarëve është një nga aktivitetet e projektit WeBER 2.0 
e cila do të koordinohet dhe zbatohet nga organizatat e TEN (ofruesit e 
grantit) paralelisht me periudhën e zbatimit të granteve të vogla. Duke 
pasur në konsideratë që fushata rajonale e qytetarëve do të zbatohet 
përgjatë zbatimit të granteve të vogla, përfituesit e grantit do të marrin 
udhëzime të përpikta nga ofruesit e grantit mbi pjesëmarrjen e tyre në 
fushatë.  

33. Shkruhet se aktivitetet e detyrueshme që duhet të gjenden në 
projekt propozim janë konsultimet me qytetarët, regjistrimi i 
historive personale në lidhje me reformën në administratën 
publike dhe nxitja e qytetarëve për pjesëmarrje në fushatën 
rajonale civile në internet. A janë të treja këto aktivitete të 
detyrueshme? A duhet t’i përfshijë projekti të treja aktivitetet, apo 
është vetëm njëra prej tyre e detyrueshme. 

Konsultimet me qytetarët në nivel lokal, së bashku me aktivitetet 
kërkimore dhe analitike për monitorimin e RAP në nivel lokal, janë të 
detyrueshme dhe duhet të përcaktohen në projekt propozim, si dhe në 
buxhet. Lutemi të konsultoni burimet në vijim në lidhje me konsultimet e 
qytetarëve, gjithashtu të listuara në pjesën 4. Aktivitetet e pranueshme të 
ThpP-së: 

• https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-
through-consultations/  

https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-through-consultations/
https://www.par-monitor.org/workshop-on-citizen-engagement-through-consultations/


 

 

 

 
 

• https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-
Consult~267d84 

 
Angazhimi/ animacioni/ rigjallërimi qytetar mbi RAP-in në kuadër të 
fushatës rajonale online të qytetarëve dhe xhirimi në video i historive 
personale janë aktivitete të cilat janë ndër detyrimet kontraktuale të të 
gjithë grantmarrësve. Nuk është e nevojshme që këto të fundit të jenë 
pjesë thelbësore e hartimit të projekt propozimit tuaj, por zbatimi i 
aktiviteteve duhet të parashikohet në projekt propozim dhe mund të 
përfshihet një buxhet i përafërt për implementimin e tyre. Shpenzimet për 
zbatimin e këtyre aktiviteteve mund të përfshijnë, për shembull tarifën e 
vullnetarëve për gjallërimin/ animimin e qytetarëve ose marrjen me qira të 
një kamere për xhirimin e materialit të papërpunuar (bruto) për historitë 
personale (në rast se organizata aplikuese nuk zotëron një kamera të 
cilësisë së mirë ose një mjet celular me kamera të mirë). Ne parashikojmë 
që këto kosto do të jenë të vogla në kontekstin e projekt buxheteve të 
propozuara. Detajet e zbatimit të të dyja aktiviteteve do t’u mundësohen 
aplikuesve të përzgjedhur e do të bëhen pjesë e kontratave të grantit dhe si 
rrjedhim nuk nevojitet asnjë përshkrim i posaçëm në aplikim. Vini re, 
projekt propozimet NUK do të vlerësohen në bazë të propozimeve të bëra 
në kuadër të këtyre dy aktiviteteve. Fushata rajonale online e qytetarëve 
është një nga aktivitetet e projektit WeBER 2.0 e cila do të koordinohet dhe 
zbatohet nga organizatat e TEN (ofruesit e grantit) paralelisht me 
periudhën e zbatimit të granteve të vogla. Duke pasur në konsideratë që 
fushata rajonale e qytetarëve do të zbatohet përgjatë zbatimit të granteve 
të vogla, përfituesit e grantit do të marrin udhëzime të përpikta nga 
ofruesit e grantit mbi pjesëmarrjen e tyre në fushatë. 
 

https://www.epc.eu/en/Publications/The-European-Citizens-Consult~267d84
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34. A mund të na shpjegoni se në cilën mënyrë mund të nxisim 
angazhimin qytetar në projekt?  

Ka disa aktivitete të detyrueshme që duhet të përfshihen në projekt 
propozim të cilat lidhen me nxitjen e angazhimit qytetar: 1) konsultimet 
vendore me qytetarët, 2) angazhimi/ rigjallërimi/ animacioni qytetar mbi 
RAP në kuadër të fushatës rajonale së qytetarëve dhe xhirimit të videove të 
historive personale. Lutemi t’u referoheni sqarimeve të mundësuara në 
pyetjet nr. 27 dhe 32.  

35. Si duhet të planifikohen dhe buxhetohen fondet për aktivitetet 
promovuese, si p.sh. bashkëpunimi me median? 

Gjithçka varet nga aktiviteti specifik që është përcaktuar në projekt 
propozim. Bashkëpunimi me median nuk është një aktivitet qendror. 
Krahas kryerjes së punës monitoruese në nivel lokal, promovimi i 
rezultateve të monitorimit mund të zbatohet online, në televizion, radio, 
etj. Nuk ka kërkesa mbi kryerjen e ndonjë tipi të veçantë aktiviteti 
promovues, por secili aplikant ka përgjegjësinë të promovojë aktivitetet e 
projektit dhe rezultatet në komunitetin e tyre lokal. Nëse një organizatë 
zotëron aftësinë për ta bërë atë, aktiviteti mund të përfshihet në projekt 
propozim dhe buxhet, nëse nevojiten burime të shtuara për kryerjen e 
aktiviteteve të tilla.  

36. A duhet përfshirë TVSh në plan buxhet?  Projekt propozimi duhet të hartohet në linjë me informacionin se të gjitha 
pagesat e bëra nëpërmjet projektit duhet të jenë të përjashtuara nga 
pagesa e TVSh-së.  
Instrumenti/ Programi i Granteve të Vogla të  projektit WeBER 2.0, si dhe 
projekti WeBER 2.0 financohen nga BE. Si pasojë, TVSh-ja nuk duhet 
përfshirë në plan buxhet.  

37. Cila është procedura e  përjashtimit nga pagesa e TVSh-së? A mund 
të na ndihmoni me procedurën e përjashtimit të pagesës së TVSh-
së? 

Procedurat pas përzgjedhjes do të diskutohen pas firmosjes së kontratës në 
një punëtori të veçantë, të dedikuar  procedurave dhe rregullavepër 
zbatimin e granteve. Punëtoria do të organizohet nga ofruesi i grantit.  

38. A janë grantmarrësit të detyruar të bashkëfinancojnë projektin në 
rast se ka një diferencë mes buxhetit total të planifikuar dhe 
maksimumit të vlerës së grantit? 

Aplikanti aplikon për 100% të financimit dhe do të marrë vlerën që i 
mbulon të gjitha kostot e parapara nga plan buxheti (deri në 8000 EUR). 
Vlera ekzakte e secilit grant individual do të përcaktohet nga buxheti i 
propozuar dhe duke marrë parasysh parimet e ekonomisë, efiçencës dhe 



 

 

 

 
 

efektivitetit. Projektet e propozuara nuk duhet të kenë buxhete më të larta 
se 8000 EUR. 

39. Sa i takon pjesës së burimeve njerëzore, a supozohet se 
punëmarrësit duhet të jenë në listëpagesën e organizatës?  

Burimet njerëzore të angazhuara për zbatimin e projektit duhet të 
kontraktohen në një mënyrë të atillë që të justifikojnë pagesat nga granti. 
Ato ose mund të jenë tashmë në listëpagesën e organizatës (kontrata 
ekzistuese e punës duhet të ketë një shtojcë që deklaron specifikimet e 
grantit), ose mund të angazhohet staf i ri (sipas procedurës së duhur të 
kontraktimit). Të gjitha format e kontraktimit të punëmarrësve dhe 
individëve të tjerë, të parapara në kuadrin ligjor shtetëror janë të 
pranueshme (psh. kontrata shërbimi, kontrata autorësie, etj.), me kushtin 
që të aplikohen korrektësisht nga grantmarrësi.  

40. Si duhet të renditen aktivitetet në buxhet?  Secili aktivitet i planifikuar në projekt propozim ka nevojë për burime të 
caktuara për t’u zbatuar me sukses (burime njerëzore, udhëtime, kosto 
eventesh, kosto zyre, etj.). Luteni t’i llogarisni të gjitha kostot e lidhura me 
zbatimin e granteve dhe t’i vendosni ato nëpër nëntitujt e duhur të 
buxhetit, sipas formatit të tij (shtojca 2 e aplikimit).  

41. Personat që do të punësohen për evente specifike do të listohen 
nën linjën e “aktiviteteve”? 

Të gjitha burimet njerëzore të nevojshme për zbatimin e aktiviteteve të 
projektit duhet të buxhetohen në linjën buxhetore “Burime njerëzore” dhe 
të jenë në përputhje me aktivitetet e planifikuara. Sa i takon angazhimit për 
zbatimin e projektit të ekspertëve të jashtëm në periudhë afatshkurtër, 
nëse këto kosto nuk janë paraparë në projekt buxhet, ato duhet të 
vendosen në linjën buxhetore “Kosto të tjera dhe shërbime”.  

42. Propozimi duhet të jetë në anglisht apo në shqip? Aplikimet/ aplikacionet mund të dërgohen në një nga gjuhët zyrtare të 
vendit në të cilin aplikanti po aplikon për grantin, me përjashtim të 
Shtojcës/ Annex 3_Summary of the project, e cila duhet dërguar në 
anglisht.   

43. Cila gjuhë duhet përdorur për shkrimin e projekt propozimit?  Luteni referojuni sqarimit të dhënë për pyetjen nr. 42.  



 

 

 

 
 

44. A mundet që organizata partnere zbatuese e projektit në vend 
(IDM) të lëshojë një referencë organizacionale për një OShC/ OJQ 
aplikante me të cilën ka bashkëpunuar më herët në projekte të 
ngjashme? 

Ndonëse ne nuk kërkojmë dërgim evidence për referencat e përfshira në 
aplikim, secila referencë duhet të jetë e verifikueshme përmes kontratave 
të posaçme dhe produkteve (deliverables). Referenca duhet të përmbajë 
informacion bazë për projektin e zbatuar nga aplikanti (titulli, kostoja 
totale, kalendari i punës, donatori, rezultatet kryesore, etj.) dhe duhet 
dorëzuar në formë tabele ose narrative. Për pasojë, një referencë nuk 
nënkupton një letër rekomandimi ose vertëtim të zbatimit të një projekti. 

45. A mundet organizata partnere zbatuese e projektit në vend (IDM) 
të lëshojë një referencë organizacionale për një përfitues granti të 
WeBER 1.0 i cili synon të riaplikojë në këtë thirrje?  

Luteni referojuni sqarimit të dhënë për pyetjen nr. 44. 

46. A mund të përdoren referenca të mëparshme nga fillimi i vitit? Cili 
është kufiri kohor i lejuar për një referencë të pranueshme? 

Referenca duhet të përmbajë informacion bazë për projektin e zbatuar nga 
aplikanti (titulli, kostoja totale, kalendari i punës, donatori, rezultatet 
kryesore, etj.) dhe të dorëzohet në formë tabele ose narrative. Projektet që 
përdoren në referencë të përvojës së aplikantit duhet të jenë zbatuar në 4 
vitet e fundit.  

47. Pyes për një organizatë që ka përfituar një grant nga WeBER 1.0. A 
ka ISG i WeBER 2.0 një qasje strategjike për të favorizuar ato 
organizata që kanë përvojë me WeBER-in dhe projekte të të njëjtës 
natyrë? Apo WeBER 2.0 dëshiron ta shtrijë bashkëpunimin e tij me 
OShC/ OJQ me më pak përvojë? 

Organizatat të cilat kanë qenë përfituese të granteve të Instrumentit/ 
Programit të Granteve të Vogla të zbatuar nga projekti WeBER 1 nuk do të 
favorizohen gjatë procesit të vlerësimit të aplikimeve të marra përmes 
Instrumentit/ Programit të Granteve të Vogla të WeBER 2.0. OShC-të/ OJQ-
të lokale dhe të terrenit inkurajohen për të aplikuar. Aplikimet e marra do 
të vlerësohen sipas kritereve të vlerësimit të renditura në seksionin 6 
Kriteret për vlerësim të ThpP-së.   

48. A lejohet aplikimi në thirrje i ish punonjësve të anëtarëve të 
platformës WeBER, nën një organizatë tjetër apo një OShC-je/ OJQ-
je të themeluar rishtazi?  

Të gjitha OShC-të/ OJQ-të e renditura nën seksionin 2 Kushtet për 
pjesëmarrje/ Pranueshmëria në ThpP inkurajohen të aplikojnë. Individët 
nuk lejohen të aplikojnë në këtë ThpP.  

49. A është totali i buxhetit të organizatës në vitin e shkuar një kufizim 
për të aplikuar në këtë konkurrim? 

Jo, nuk ka një kufizim të tillë. 



 

 

 

 
 

50. A është prodhimi i një publikimi i detyrueshëm? Shohim që thuhet 
se përveç materialit në video, në fund, publikimi cilësohet si një 
nga rezultatet e analizës.  

OShC-ja/ OJQ-ja që aplikon për grante në këtë ThpP është e lirë të 
përzgjedhë mënyrën më të përshtatshme për të prezantuar rezultatet e 
aktivitetit të saj monitorues, në nivelin lokal.  

51. Më parë ne kemi monitoruar pjesëmarrjen e qytetarëve në 
vendimmarrje, në nivelin lokal. A do të ishte kjo një evidencë e 
përshtatshme e rëndësisë së organizatës për komitetin vlerësues?  

Përvoja e mëparshme e aplikantit duhet të shpjegohet në mënyrë të 
përshtatshme në pjesën e referencave në formularin e aplikimit. Projekti i ri 
mund të jetë një vazhdimësi e të mëparshmit, por nuk mundet thjesht ta 
përsërisë atë.  

52. A do të paguhen grantet me faza dhe a do të jemi të detyruar të 
raportojmë periodikisht për projektin?   

Po, grantet do të lëvrohen me këste dhe grantmarrësi do ta ketë detyrim 
kontraktual t’i raportojë periodikisht ofruesit të grantit.  

53. Një nga kushtet është që organizata të provojë se puna e saj 
fokusohet në një ose disa bashki/ komuna. Meqenëse ne jemi një 
organizatë kombëtare që operon në nivel shtetëror, por gjithashtu 
zbatojmë projekte në nivelin lokal, a e kufizon aplikimin tonë ky 
karakter territorial?  

Edhe pse në thirrje inkurajohet aplikimi i OShC-ve/ OJQ-ve lokale dhe të 
terrenit, OShC-të/ OJQ-të që operojnë në nivel kombëtar, që përmbushin 
kushtet e pjesëmarrjes dhe kanë historik të dëshmuar në zbatimin e 
projekteve në nivelin lokal nuk përjashtohen nga aplikimi/ aplikacioni.  

54. A bie besueshmëria e një aplikimi/ aplikacioni nëse organizata nuk 
është e lidhur ngushtë me fushën e reformës në administratën 
publike? 

Jo, jo domosdoshmërisht. Përpiquni të gjeni fusha tematike të lidhura me 
RAP-in në projektet tuaja të tjera. Për shembull, nëse një organizatë merret 
me çështje të barazisë gjinore, ato mund të kenë rëndësi për ndërfutjen e 
barazisë gjinore në zhvillimin e politikave publike ose në legjislacionin për 
shërbimin civil.  
Përvoja e mëparshme në RAP nuk është e detyrueshme, edhe pse ajo është 
një vlerë e shtuar për ju. Alternativa për ato organizata që nuk kanë përvojë 
të mëhershme në RAP është që të dorëzojnë CV-të e personave që do të 
punojnë në projektin e propozuar. Luteni të mbani parasysh se aplikimi/ 
aplikacioni i dërguar duhet të dëshmojë kapacitetin për ta realizuar 
projektin.  

 


