
This is a prime area for you to feature extra 
information, as it’s on the inside of your tri fold 
brochure - cool huh?

THERE IS LOADS OF EXTRA ROOM FOR
ADDITIONAL INFO!

!
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This template is, like, totally editable. You
can change absolutely everything. The
photos, fonts, colours - you name it, you
can change it!

“IF YOU DON’T TAKE RISKS,
YOU DON’T DRINK CHAMPAGNE”
 - Gary Kasparov

GlobalCommunication
research department

Implementing Partners
Infrastrukturë, 
shërbime publike 
dhe jetesë më e mirë!

BE për Bashkitë

eu4municipalities.al

Kontakt

instagram.com/eu4municipalities.al

facebook.com/EU4Municipalities

info@eu4municipalities.al

Çfarë është BE për Bashkitë?

BE për Bashkitë është projekt i ri i financuar nga 
Bashkimi Evropian, i cili do të mbështesë 
zhvillimin e infrastrukturës vendore duke 
mundësuar shërbime publike më cilësore dhe 
zhvillim ekonomik vendor të qëndrueshëm. 
Projekti do të ndikojë drejtpërsëdrejti në 
përmirësimin e cilësisë së jetës dhe perspektivës 
për qytetarët shqiptarë në komunitetet e tyre. 
Kohëzgjatja e tij është 30 Muaj nga Qershori 2021 
deri më Nëntor 2023.



BE për Bashkitë në shifra
 

61 
Bashki të Targetuara

2
Thirrje per propozime per grante

1.75M €
Fondi i Granteve për BashkitëBashkitë

Rreth 15
Grante për Përmirësimin e Shërbimeve 
Publike Vendorehërbimeve Publike 

Rreth 7
Grante për Modernizimin e Infrastrukturës 
së Shërbimeve Publike Vendore 

Grante për Modernizimin e Infrastrukturës 

Datat kryesore të skemës të EU4M për Bashkitë

Rehabilitim dhe modernizim i 
infrastrukturës dhe shërbimeve 
publike vendore

Mbrojtja e mjedisit, gjelbërimi i 
qyteteve dhe eficienca e resurseve 
në nivel vendor

Mbrojtja e mjedisit, gjelbërimi dhe 
menaxhimi i ndryshimeve klimatike 
në nivel vendor

 Promovimi i të rinjve, kulturës dhe 
sporteve në komunitetet lokale

Fushat prioritare të granteve 
nga BE për Bashkitë

Nëntor 2021 
Hapja e thirrjes së 
parë për projekt 
propozime 

Prill 2022  
Hapja e thirrjes së 
dytë për projekt 
propozime
 

Nëntor 2022  
Shpallja e ftuesve të 
thirrjes së dytë  

Dhjetor 2022-Gusht 2023 
Zbatimi i projekteve të 
thirrjes së dytë   

Qershor 2022  
Shpallja e fituesve 
të thirrjes së parë 

Gusht-Shtator  
Vlerësimi i raporteve 
dhe rezultatet e 
projekteve   

Nëntor 2023
Përfundimi i 
projektit

Korrik 2022-Gusht 2023   
Zbatimi i projekteve të 
thirrjes së parë 

8 
Sesione informimi rajonale me 61 
bashkitë

12 
Sesione mentorimi për bashkitë 
e vogla

22 
Trajnime Rajonale

289 
Pjesëtarë të Stafit të Bashkive për 
t’u Trajnuar


