
Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera e projektit e propozuar në 

LEK

1 Shoqata Rrok Jakaj Shkodra Jazz Festival 81 Miratuar                                       1,900,000 

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera e projektit e propozuar në 

LEK

1 The DOOR Shkodra e traditës dhe kulturës 78 Miratuar                                       1,100,000 

2
Shoqata e Artizanëve dhe Zejtarëve të 

Shqipërisë
Shkodra në panairet e  Arti Zanatit 69 Miratuar                                       1,114,500 

3 Shoqata Rrok Jakaj Ndërmendje 69 Miratuar                                       1,080,000 

4 Green Centre Albania

Mbështetje ekonomike ose e agrobizneseve me 

qëllim fokusimin drejt  agro dhe ekoturizmit në 

Nj.A Berdicë, Ana e Malit, Dajç, Guri i Zi, 

Shosh, Pult, Rrethina, Postribe

68 Miratuar                                       1,436,000 

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera e projektit e propozuar në 

LEK

1 Qendra e gruas Hapa të Lehtë Gruaja përcjell vlera 8

Projekti nuk ka kaluar fazën e parë të vlerësimit 

administrativ. Projekti nuk është relevant krahasuar me 

prioritetin dhe specifikat e përcaktuara në thirrjen publike, 

duke marrë 8 pikë nga 10 pikë të mundëshme. Projekt 

propozimi juaj nuk është në përputhje me projekt idenë e 

përcaktuar në buxhetin e Bashkisë Shkodër.

                                      2,180,280 

2 Mandarina project Dita e liqenit 6

Projekti nuk ka kaluar fazën e parë të vlerësimit 

administrativ. Gjatë vlerësimit rezultoi se projekt propozimi 

nuk është relevant krahasuar me prioritetin dhe specifikat e 

përcaktuara në thirrjen publike, duke marrë 6 pikë nga 10 

pikë të mundëshme. Projekt propozimi juaj nuk është në 

përputhje me projekt idenë e përcaktuar në buxhetin e 

Bashkisë Shkodër. Referuar udhëzuesit të aplikimit, në rast se 

mesatarja e pikëve (të të gjithë anëtarëve) në këtë seksion nuk 

kalon 10 pikë, projekti nuk mund të shqyrtohet më tej.

                                        745,000 

3 Mandarina project Hapja e sezonit turistik 5.6

Projekti nuk ka kaluar fazën e parë të vlerësimit 

administrativ. Gjatë vlerësimit rezultoi se projekt propozimi 

nuk është relevant krahasuar me prioritetin dhe specifikat e 

përcaktuara në thirrjen publike, duke marrë 5.6 pikë nga 10 

pikë të mundëshme. Projekt propozimi juaj nuk është në 

përputhje me projekt idenë e përcaktuar në buxhetin e 

Bashkisë Shkodër. Referuar udhëzuesit të aplikimit, në rast se 

mesatarja e pikëve (të të gjithë anëtarëve) në këtë seksion nuk 

kalon 10 pikë, projekti nuk mund të shqyrtohet më tej.

                                      1,402,500 

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit

1 Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës
Liqeni i Shkodrës - Ekosistemi i Vlerave 

Shkodrane

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 27 

Shkurt 2020 - 29 Maj 2020

BASHKIA SHKODËR

Projekt Propozime me vlerë buxheti të kërkuar mbi 1.500.000 ALL - Aplikanti duhet të marrë më shumë se 80 pikë

MIRATUAR

Komente nga vlerësimi

Projekti nuk është vlerësuar me pikë, pasi nga kontrolli administrativ rezulton se jeni subjekt i konfliktit të 

interesit, sikurse parashikuar në dispozitat e Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, i ndryshuar “Për parandalimin e 

konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” pasi anëtarët e bordit janë të punësuar në bashkinë 

në pozicionet: Zyrtari i nivelit të lartë dhe të mesëm drejtues sipas legjislacionit të shërbimit civil si dhe 

anëtari Këshillit Bashkiak.

Pasqyra financiare e OSHC-së (a. bilanci; b. PASH; c. cash flow; ç. shënimet shpjeguese) për vitin 2018 nuk 

është e firmosur dhe vulosur sipas kritereve ligjore në fuqi.

Nuk është dorëzuar një raport përshkrues i projekteve dhe aktiviteteve të OSHC për vitin paraardhës.

Keni detyrimet të papaguara të taksave dhe tarifave vendore ndër vite.

Nuk keni respektuar kufirin minimal të vndosur në thirrje 650,000 lekë, vlera e projektit tuaj është 640.000 

lekë.

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 10 pikë në pragun e dytë sipas Matricës Përmbledhëse të Vlerësimit, projekt propozimi përjashtohet nga procesi i vlerësimit të 

mëtejshëm pasi komisioni administrativ 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 1.500.000 ALL- Aplikanti duhet të marrë më shumë se 60 pikë

PROJEKT PROPOZIME TË SKUALIFIKUARA 

MIRATUAR

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. Janë subjekt i ndonjë konflikti të interesit, sikurse parashikuar në dispozitat e Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, i ndryshuar.
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