
Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera*  e 

projektit e 

propozuar në 

LEK

Vlera e projektit e 

propozuar në EUR**

N/A

N/A

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera*  e 

projektit e 

propozuar në 

LEK

Vlera e projektit e 

propozuar në EUR*

1 Shpresë për të ardhmen Unë e dua librin 80 Miratuar           1,787,200.00 14,217.69

2 The DOOR Miqtë e rinj të Taraboshit Shkodër 77 Miratuar           2,000,000.00 15,910.57

3
Shoqata e artizanëve dhe Zejtarëve të 

Shqipërisë

Green artisans - Artizanati në mbrojte të 

mjedisit
70 Miratuar           2,000,000.00 

15,910.57

1
 Shoqata për të drejtat e komunitetit 

egjiptian
Zhvillimi i të rinjve përmes sportit 54

Projekti nuk është miratuar për financim, për shkak të mungesës së fondeve. Totali i grantit për 

Bashkinë Shkodër për Thirrjen e dytë publike ishte 5.500.000 ALL
          1,500,000.00 

11,932.93

N/A

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera*  e 

projektit e 

propozuar në 

LEK

Vlera e projektit e 

propozuar në EUR*

1 Mandarina project Destination Shkodra 29

Projekti nuk përcakton qartë palët e interesuara. Nuk ka një analizë strategjike për përzgjedhjen e 

grupeve të interesit dhe nevojat e tyre nuk janë përcaktuar qartë.  Gjithashtu, projekti nuk ka një 

qasje gjithpërfshirëse sa i përket grupeve të margjinalizuara.

          3,499,000.00                               27,835.55 

2
Qendra Shqiptare për popullsinë dhe 

zhvillimin

Shëndet cilësor për qytetarët e njësive 

administrative në Bashkinë Shkodër
26

Projekti nuk përcakton qartë nevojat e grupit të synuar dhe përfituesve përfundimtarë. Shërbimi i 

propozuar nga projekti, ofrohet tashmë prej institucioneve publike.
          3,070,000.00                               24,422.73 

Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të projektit ReLOaD të hapur më 4 Shkurt 2019 - 18 Mars 2019

BASHKIA SHKODËR

Projekt Propozime me vlerë buxheti të kërkuar mbi 2.000.000 ALL - Aplikanti duhet të marrë mbi 75 pikë

MIRATUAR

NUK MIRATOHEN, por të VLERESUARA PLOTESISHT - Rezultat i pamjaftueshëm  (më pak se 75 pikë)

NUK JANE MIRATUAR - PRAGU DYTE I PIKEVE: RELEVANCA

REZULTATET E PROJEKTEVE TË VLERËSUARA PLOTËSISHT 

PROJEKT PROPOZIME QE NUK KANE KALUAR PRAGUN E PIKËVE

Nëse aplikimi OShC-së ka kaluar pragun e parë, por ka shënuar më pak se 18 pikë në pragun e dytë sipas Matricës Përmbledhëse të Vlerësimit, projekt propozimi përjashtohet nga procesi i vlerësimit të mëtejshëm pasi komisioni 

vlerëson se ideja e projektit nuk është relevante dhe / ose nuk përshtatet me prioritetet e thirrjes për publikun. 

Projekt Propozime me vlerë buxheti të kërkuar nën 2.000.000 ALL- Aplikanti duhet të marrë mbi 50 pikë

NUK MIRATOHEN, por të VLERESUARA PLOTESISHT

MIRATUAR

NUK MIRATOHEN, por të VLERESUARA PLOTESISHT - Rezultati i pamjaftueshëm  (më pak se 50 pikë)

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans ReLOaD



Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të projektit ReLOaD të hapur më 4 Shkurt 2019 - 18 Mars 2019

BASHKIA SHKODËR

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans ReLOaD

3 SOS Fshatrat e Fëmijeve Shqiperi Rritem në familje 26

Projekti nuk përfshin vlerë të shtuar, si qasje novatore dhe modele të praktikës së mirë. Aktivitetet 

e propozuar janë pjesë e punës së përditshme të organizatës. Propozimi nuk është I lidhur 

drejtpërdrejtë me prioritetet e Thirrjes publike.

          1,996,789.00                               15,885.03 

4 Albanian Food Industry
Mbetjet shtazore në Shkodër, nga kosto në 

vlerë
26

Projekti nuk është i lidhur drejtpërdrejtë me prioritetet e Thirrjes publike. Ai nuk përmban një 

analizë strategjike të grupeve që do të përfitojnë prej tij. Gjithashtu, projekti nuk ka një qasje 

gjithpërfshirëse sa i përket grupeve të margjinalizuara.

          1,976,000.00                               15,719.65 

5 Fondacioni ARTE Rinia për traditën 22

Nuk ka një analizë strategjike për përzgjedhjen e grupeve të interesit dhe nevojat e tyre nuk janë 

përcaktuar qartë.  Projekti nuk përfshin vlerë të shtuar apo model të praktikës së mirë. Gjithashtu, 

projekti nuk ka një qasje gjithpërfshirëse sa i përket grupeve të margjinalizuara.

          3,281,900.00                               26,108.45 

N/A

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit

1
Federata e Pyjeve dhe kullotave 

Komunale Shkodër

Qytetarë të ndërgjegjshëm dhe aktiv rreth 

mjedisit

2 EDFAT
Mbrojtja e mjedisit përmes fokusit në 

kapacitetin financiar

3 Well Point - Kujdes për të gjithë
Adresimi i problematikave mjedisore për 

përmiresimin e shëndetit të qytetarit

* Vlera sipas projekt propozimit të OSHC-së. Bordi i partnerëve (organi që miraton projekt propozimet fituese) ka të drejtën të ulë deri në 20% të vlerës totale për projektet e suksesshme.

**

NUK MIRATOHEN – PRAGU I PARE: KAPACITETET FINANCIARE DHE OPERACIONALE

Nëse aplikimi i OshC-së ka marr më pak se 10 pikë në pragun e 1 në Matricën Përmbledhëse të Vlerësimit, propozimi i projektit përjashtohet nga procesi i vlerësimit të mëtejshëm pasi komisioni vlerëson se OshC-ja nuk ka kapacitete të 

mjaftueshme financiare dhe operacionale për zbatimin e projekt propozimit.

Llogaritur në bazë të kursit valutor të këmbimit të UNDP-së

PROJEKT PROPOZIME TË SKUALIFIKUARA 
Arsyet për skualifikim: Kohëzgjatja e projekteve më e shkurtër ose më e gjatë se sa kërkohej; Vlera e buxhetit më e ulët ose më e lartë se sa kërkohej; Projekti i propozuar kishte ndërprerje në zbatim; Aplikimi i marrë para ose pas 

datave të kërkuara; Projekt propozimi i paraqitur në format të papërshtatshëm – mos përdorimi i formatit të dhënë; përfituesit dhe / ose vendndodhja e zbatimit të projektit është jashtë bashkisë partnere. 

Komente nga vlerësimi

Projekti nuk është vlerësuar me pikë, pasi nga kontrolli administrativ rezulton që sipas kërkesës së pikës 5/seksioni 4 i Udhëzuesit për aplikantët nuk janë 

dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme sipas pikës 9. Më konkretisht: (i) Mungon vendimi i rregjistrimit të organizatës në gjykatë; (ii) Mungon kopje e 

statutit të organizatës; (iii) Mungon kopja e pasqyrave financiare të OSHC-së (a. bilanci; b. PASH; c. cash flow; ç. shënimet shpjeguese) për vitin paraardhës e 

firmosur nga një kontabilist i miratuar, përveç rasteve nëse organizata është themeluar gjatë këtij viti dhe (iv) Mungon vërtetimi që organizata ka paguar të 

gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku janë të regjistuar.

Projekti nuk është vlerësuar me pikë, pasi nga kontrolli administrativ rezulton që sipas kërkesës së pikës 5/seksioni 4 i Udhëzuesit për aplikantët nuk janë 

dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme sipas pikës 9. Më konkretisht: (i) Shtojca 7 nuk është sipas formatitit të kërkuar dhe (ii) Mungon vërtetimi i pagesës 

së taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku janë të regjistuar.

Projekti nuk është vlerësuar me pikë, pasi nga kontrolli administrativ rezulton që sipas kërkesës së pikës 5/seksioni 4 i Udhëzuesit për aplikantët nuk janë 

dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme sipas pikës 9. Më konkretisht: (i) Mungon vërtetimi që organizata ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe 

tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku janë të regjistuar dhe (ii) Kopja e pasqyrave financiare të organizatës nuk është e firmosur 

nga një kontabilist i miratuar.


