
Skema e Granteve të BE për Bashkitë
Sesion Informues per thirrjen e dyte

Prill 2022

www.eu4municipalities.al

Partnerët zbatues:

Financuar nga
Bashkimi Evropian



Financimi

Buxheti total: € 2.647.236
Kontributi i BE: € 2.500.000
Grante për Bashkitë: € 1.750.000
Bashkëfinancim nga Qeveria: € 194.444

Kohëzgjatja e projektit

Qershor 2021 Nëntor 2023



Të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të
përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të
komuniteteve lokale në Shqipëri. 

Një objektiv kryesor:



Objektivat Specifike dhe Treguesit



Grantet

Thirrja e Parë për
Propozime

Shpallja:   Nëntor 2021
Grantet: €100.000 – €200.000
Fitues:      7 bashki
Koha: 13 muaj

Shpallja:   Prill 2022
Grantet: €20.000 – €50.000
Fitues: 15 bashki
Koha: 9 muaj

Thirrja e Dytë për
Propozime



Promovimi dhe mbështetja e 
zhvillimit ekonomik vendor të
qëndrueshëm dhe
gjithëpërfshirës

Mbrojtja e mjedisit, 
gjelbërimi dhe efiçenca e 
resurseve në nivel vendor 

Fushat Prioritare

Rehabilitimi dhe modernizimi
i infrastrukturës dhe
shërbimeve publike vendore

Promovimi i të rinjve, 
kulturës dhe sporteve
në komunitetet lokale



Fushat prioritare të Thirrjes Nr. 2

Ndërhyrje në shkallë të vogël 

për të përmirësuar 

infrastrukturën dhe shërbimet 

publike vendore.

Promovimi i mbrojtjes së 

mjedisit, gjelbërim i qyteteve,

rritje e qëndrueshmërisë dhe 

perdorimi efikas i burimeve në 

nivel vendor.

Promovimi i fuqizimit të të rinjve 

dhe komunitetit, dhe zhvillimi i

arsimit, shërbimeve sociale, 

kulturës dhe sportit në nivel 

vendor.



Vlerësimi i
propozimeve të

plota

Korrik/Gusht 2022

Vlerësimi i Koncept
Idesë

Qershor/Korrik 2022

Dorëzimi i
propozimeve

Koncepti Ide + 
Aplikim i plote

10 Qershor 2022

Shpallja e thirrjes
për propozime

Thirrja Nr.2 

13 Prill 2022

Procesi i Aplikimit Thirrja Nr. 2:



Përfundimi i

zbatimit te

granteve

Shtator 2023

Zbatimi i

projekteve

fituese

Tetor 2022 - Gusht
2023

Nënshkrimi i

kontratave të

granteve

Shtator 2022

Shpallja e 

fituesve

paraprake dhe

listes rezerve

Gusht 2022

Procesi i Aplikimit Thirrja Nr. 2:



Skema e Granteve
Sesion Informues per thirrjen e dyte

Prill/Maj 2022

www.eu4municipalities.al

Partnerët zbatues:



Përmbajtja e udhëzuesit:

▪ Objektivat dhe prioritetet;

▪ Të dhënat financiare; 

▪ Partneritetet;

▪ Madhësia e granteve;

▪ Lejueshmëria.

Udhëzuesi i Granteve për thirrjen e dytë

Procesi i aplikimit – me nje faze;

Procesi i vlerësimit – me dy faza;

Procesi i dhënies së granteve.



Objektivat

Objektivi i përgjithshëm i thirrjes së dytë është të mbështesë potencialin
zhvillimor të bashkive si dhe të përmirësojë kushtet mjedisore dhe social-
ekonomike të komuniteteve lokale në Shqipëri.

Objektivi specifik i thirrjes për propozime është të mbështesë bashkitë të 

përmirësojnë infrastrukturën publike lokale dhe aksesin në shërbime, duke 

përfshirë mbrojtjen e mjedisit, gjelbërimin dhe qëndrueshmërinë e qytetit, 

perdorimin efikas të burimeve, fuqizimin e të rinjve dhe komunitetit, arsimin, 

sportin dhe kulturën, si dhe duke fuqizuar kapacitetet e tyre për të menaxhuar 

fondet e BE-së. 



Fushat prioritare të Thirrjes Nr. 2

Ndërhyrje në shkallë të vogël 

për të përmirësuar 

infrastrukturën dhe shërbimet 

publike vendore.

Promovimi i mbrojtjes së 

mjedisit, gjelbërim i qyteteve,

rritje e qëndrueshmërisë dhe 

perdorimi efikas i burimeve në 

nivel vendor.

Promovimi i fuqizimit të të rinjve 

dhe komunitetit, dhe zhvillimi i

arsimit, shërbimeve sociale, 

kulturës dhe sportit në nivel 

vendor.



Fondi total (kontribut nga BE):    € 630.000

Kohëzgjatja: Kohëzgjatja e projekteve fituese të financuara
nga kjo thirrje nuk mund të jetë më pak se 6 muaj
dhe as më shumë sesa 9 muaj.

Fondi në Dispozicion dhe Kohëzgjatja

0 
muaj

6 
muaj

9
muaj



Shuma minimale: 20,000 EUR

Shuma maksimale: 50,000 EUR

Madhësia e 
granteve



Investime kapitale (punime apo blerje pajisjesh që duhen prokuruar):

▪ Min: 50% e kostove totale të lejueshme;

▪ Max: 70% e kostove totale të lejueshme.

Komunikim dhe dukshmëria (vizibiliteti):

▪ 2% e kostove totale të lejueshme;

Kostot e projektit:

Investime (max), 70%Komunikim & dukshmëri, 2%

Shpenzime të tjera , 28%



Burime të bashkëfinancimit:

▪ Qeveria e Shqipërisë (bazuar në Marrëveshjen Financiare të vitit 2020 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian) & Përfituesi

(nëse është e disponueshme), 

dhe/ose

▪ Nga çdo burim tjetër i Përfituesit të grantit nga Thirrja Nr.1 e EU4M.

Bashkëfinancimi (min 10 % - max 30 %)



Niveli i financimit në Thirrjen Nr.2: minimum 70% - maksimum 90% 

e totalit të kostove të lejueshme;

Niveli i bashkëfinancimit në Thirrjen Nr.2: minimum 10% - maksimum 30%

e kostove të lejueshme.

Fondi në dispozicion dhe kohëzgjatja

Financim Thirrja Nr.1 
nga EU4M, 70%

Bashkëfinancimi, 
30%

Financim Thirrja Nr.1 
nga EU4M, 90%

Bashkëfinancimi, 
10%

*Kostot totale të lejuara (100%) = Financim nga Thirrja Nr.2 EU4M + Bashkëfinancim



• Granti + Bashkëfinancimi

Buxheti total

• Granti € 50.000 90%

• Bashkëfinancimi X 10%

X = € 50.000 ∗
10%

90%

X = € 5.555

Buxheti total:  
€50.000+ €5.555 = €55.555 

Shembull 1 – Granti dhe buxheti maximal



• Granti + Bashkëfinancimi

Buxheti total

• Granti €20.000 70%

• Bashkëfinancimi X 30%

X = €20.000 ∗
30%

70%

X = €8,571

Buxheti total: 
€20.000 + €8,571 = €28,571 

Shembull 2 - Granti dhe Buxheti minimal



Investime kapitale (punime apo blerje pajisjesh që duhen prokuruar):

▪ Min: 50% e kostove totale të lejueshme (buxhetit total)

▪ Max: 70% e kostove totale të lejueshme (buxhetit total)

Komunikimi dhe dukshmëria (vizibiliteti):

▪ 2% e kostove totale të lejueshme (buxhetit total)

Llojet e kostove të projektit

Investime 
(max), 70%Komunikim & 

dukshmëri, 2%

Shpenzime 
të tjera , 

28%



Kriteret e lejueshmërisë

• Aplikanti drejtues;

• Bashkëaplikanti(ët)

• Lloji i projekteve që mund të

financohen nga Thirrja Nr.1 e 

EU4M3

• Tipologjia e kostove të

lejueshme në përcaktimin e 

vlerës së projektit për

financim.

(ii) Projektet e financueshme:

(i) Aktorët në projekt: 

(iii) Kostot e lejueshme:



(i) Kush janë aktorët e lejuar?

1 nga 61 Bashkitë e Republikës së Shqipërisë;

Të jetë përgjegjës i drejtpërdrejtë për

përgatitjen dhe menaxhimin e projektit

së bashku me bashkë-aplikantët dhe të mos

veprojë si ndërmjetës.

Aplikanti drejtues:



Të ketë shpenzuar 70% ose më shumë të investimeve

kapitale të bashkisë nga buxheti i vitit të kaluar

(Buxheti i vititi 2021), duke treguar kështu kapacitete të

mjaftueshme për të thithur dhe administruar financime shtesë.

Aplikantët drejtues duhet të nënshkruajnë Deklaratën për Shpenzimet e Investimeve Kapitale (Shtojca F),

duke deklaruar përputhshmërinë e saj me kërkesën që të kenë shpenzuar 70% ose më shumë të investimit të

tyre kapital të buxhetit të vitit të kaluar (Buxheti i vitit 2021).



- Investimet e planifikuara ne buxhetin FILLESTAR per

vitin 2021, te miratuar nga keshilli (jo sipas buxheteve te

rishikuara pergjate vitit)

- Investimet totale te realizuara/likuiduara gjate vitit

nga bashkia, sipas te gjitha burimeve te financimit

- Annex F

Si llogaritet?



Si llogaritet?

Shembull

A) Investimet e planifikuara ne buxhetin fillestar 2021 (te miratuar

ne keshillin bashkiak) 

100.000.000 Leke

B) Investimet sipas buxhetit te rishikuar gjate vitit (duke perfshire

ato nga qeveria, FZHR, Donatore

350.000.000 Leke

C) Investimet totale te realizuara/likuiduara nga bashkia, pergjate

vitit

200.000.000 Leke

D) Akti i Rakordimit me Thesarin 200.000.000 Leke

Niveli i realizimit te investimeve

D/A*100 = 200%



Aplikantët kryesorë të cilëve u është dhënë një kontratë sipas

Thirrjes së Parë për Propozime të Skemës së Granteve të BE-së për

Bashkite (EU4M – CfP1) nuk mund t'u jepet një kontratë tjetër granti

si aplikantët kryesorë në EU4M – CfP2.

Aplikantët kryesorë të cilëve u është dhënë një kontratë sipas

Thirrjes së Parë për Propozime të Skemës së Granteve të BE-së për

Bashkite (EU4M – CfP1) mund të aplikojnë si bashkë-aplikues në

EU4M – CfP2.

E RENDESISHME



Aplikanti Drejtues

ose

1 (nje) bashkëaplikant

1 Aplikant drejtues (1 bashki);



Të jetë një nga 61 Bashkitë e Republikës së Shqipërisë;

Organizata jo-Fitimprurëse (OjF), krijuar të paktën 3 vite përpara

shpalljes së kësaj thirrje, me statutin, eksperiencën dhe ekspertizën e tyre që të

përputhen me natyrën e projektit.

▪ Një marrëveshje partneriteti (Aneksi E – Propozimi i Plotë)

▪ Mandati i bashkëaplikantit(eve) (Aneksi A – Propozimi i Plotë).

Bashkaplikanti(ët):



(ii) Çfarë veprimesh (projekte) mbështeten 
financiarisht?

Ndërhyrje (të vogla) për

zhvillimin, modernizimin dhe

rehabilitimin e infrastrukturës

në sektorin publik lokal, me

qëllim përmirësimin e aksesit

dhe cilësisë së shërbimeve

publike lokale për qytetarët

Shqiptarë;

Ndërhyrje (të vogla) që

promovojnë mbrojtjen e

mjedisit, qytetet e

qëndrueshme,

adaptueshme dhe të

gjelbra dhe qe perdorin

me efikasitet burimet

në nivel local;

1 2
Ndërhyrje (të vogla) që

promovojnë fuqizimin e të

rinjve dhe komunitetit dhe

zhvillimin e arsimit,

shërbimeve sociale, kulturës

dhe sportit në nivel local;

3



Ndërhyrje që aplikojnë qasje dhe teknologji

inovative, të integruara dhe inteligjente, duke

përfshirë dixhitalizimin që kontribuon në

përmirësimin e cilësisë dhe aksesit në shërbimet

lokale dhe qëndrueshmërinë e komuniteteve

lokale;

4

5

Veprimet e lejueshme:

Ndërhyrje që sigurojnë sinergji dhe

komplementaritet me ndërhyrjet e përcaktuara në

Planet dhe Objektivat e Zhvillimit Strategjik Lokal;

Ndërhyrje që aplikojnë qasje të koordinuara për

zhvillimin e territorit dhe nxisin bashkëpunimin

ndërkomunal.
6



Ndërhyrje që përmirësojnë aksesin dhe cilësinë e

shërbimeve lokale në zonat publike e komunale,

zona rekreative dhe rinovim urban, parqe dhe zona

të gjelbra, kënde lojërash për fëmijë, rrugë, zona

për këmbësorë, shtigje për biçikleta dhe ecje,

sinjalistika, ndriçim publik, transport publik. dhe

lëvizshmëri;

Rehabilitim, rindërtim, modernizim dhe zhvillim i

infrastrukturës së sektorit social, për të

përmirësuar aksesin dhe cilësinë e shërbimeve në

veçanti në fushat e arsimit (shkolla, laboratorë,

parashkollorë, kopshte, çerdhe), shëndeti publik

(objektet e kujdesit shëndetësor parësor), kujdesi

social shërbimet (qendrat e kujdesit social dhe të

shërbimit), sportet (fusha sportive, salla sportive

dhe kënde lojërash, etj.), qendra rinore dhe

kulturore, si dhe objekte aksesi për grupet

vulnerabël etj.;

1

2

Shembuj të veprimeve

(projekteve të lejueshme:



Shembuj të veprimeve (projekteve) të 

lejueshme:

Aktivitete që përmirësojnë kapacitetet dhe infrastrukturën e bashkise për

monitorimin e mjedisit për të kontrolluar dhe zbutur ndikimin e industrive

ndotëse në territorin e saj;

Aktivitete që përmirësojne qëndrueshmërinë e zonave urbane dhe rurale

nëpërmjet zhvillimit të praktikave të perdorimit efikas të energjisë dhe

burimeve lokale, promovimit të biodiversitetit dhe praktikave të mira të

bujqësisë dhe zhvillimit rural;

4

5

Aktivitete që adresojnë sfidat kryesore në fushën e mbrojtjes së mjedisit,

duke përfshirë edhe menaxhimin e mbeturinave (ndarja, grumbullimi,

asgjësimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake, praktikat e

riciklimit, restaurimi i deponive) dhe sistemet e ujit dhe të kanalizimit në

nivel local;

3



Shembuj të veprimeve (projekteve) të 

lejueshme:

Aktivitete që promovojnë ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe

përmirësojnë infrastrukturën kulturore në nivel lokal (si muzetë, bibliotekat

dhe aktivitetet te tjera kulturore);

Aktivitete të natyrës socio-ekonomike që promovojnë fuqizimin dhe

avancimin e të rinjve, duke përfshirë kualifikimin e tyre profesional dhe që

lehtësojnë pjesëmarrjen në tregun e punës

7

8

Aktivitete që ndihmojnë në zbutjen e ndryshimeve/krizave klimatike,

promovojnë adaptueshmerine, parandalojnë dhe menaxhojnë fatkeqësitë

natyrore, përmirësojnë infrastrukturën dhe shërbimet për emergjencat civile

dhe reduktojnë rreziqet mjedisore (përmbytjet, zjarret, tërmetet) në nivel

lokal;

6

9
Aktivitete që sjellin zgjidhje inovative dhe kreative dhe teknologji të 
zgjuara që përmirësojnë aksesin dhe cilësinë e shërbimeve publike 
lokale, duke përfshirë dixhitalizimin.



Aktivitete (projekte) që nuk financohen:

Projekte që kanë të bëjnë vetëm ose kryesisht me sponsorizime individuale për

pjesëmarrje në workshop-e, seminare, konferenca dhe kongrese; studime apo

kurse trajnimi të cilat nuk kanë lidhje me propozimin;

Projekte që kanë të bëjnë vetëm ose kryesisht me bursa individuale për studime

apo kurse trajnimi;

Projekte nga të cilat përfitojnë në mënyrë ekskluzive individë apo grupe të

kufizuara individësh;

Projekte të cilat janë ndërkohë në proces zbatimi apo të përfunduara;

Projekte të cilat mbështesin parti apo kandidatë politikë në zgjedhje;



Projekte të mbuluara dhe të financuara nga programe të tjera financimi të BE-së;

Projekte të cilat përfshijnë aktivitete tregtare dhe fitimprurëse;

Projektet që kanë të bëjnë me çdo lloj infrastrukture që lidhet me biznesin, të

cilat i sjellin përfitime një përdoruesi të vetëm dhe/ose një (apo më shumë)

ndërmarrje të vetme të madhe;

Projekte të cilat përfshijnë rindërtime të çdo lloj infrastrukture/objekti publik, të

cilat kërkojnë zgjidhje të çështjeve të pronësisë, për shembull në rastet kur të

drejtat e pronësisë nuk janë të qarta, apo në rastet kur ekzistojnë

mosmarrëveshje mes palëve;

Projektet të cilat përfshijnë përgatitjen e dokumentacionit teknik, duke përfshirë

edhe studimet e realizueshmërisë (studime fizibilitetit), projektet e zbatimit teknik,

etj.;



Nuk mund të dorëzojë me shumë se 1

(një) aplikim në kuadrin Thirrjes Nr. 2

për propozime.

Nuk mund të përfitojë më shumë se 1 

(një) grant në kuadrin Thirrjes Nr. 1 dhe

2 për propozime.

Nuk mund të jetë bashkëaplikant ne me 

shume se 1 (një) aplikim në të njëjtën 

kohë, në Thirrjet Nr. 2 për propozime

Nuk mund të jetë

bashkëaplikant në më shumë

se 2 (dy) aplikime në kuadrin e 

Thirrjes Nr. 2 për propozime.

Nuk mund të përfitojë më

shumë se 2 (dy) grante në

kuadrin e kuadrin e Thirrjes

Nr. 2 për propozime.

Aplikanti drejtues: Bashkëaplikanti:



Kosto për blerjen e pajisjeve dhe mallrave të dedikuara për qëllimet e projektit.

Paga e stafit të caktuar në projekt.

Punime për ndërtimin, rehabilitimin, apo zgjerimin e infrastrukturës,

me kushtin që objekti të jetë në pronësi të përfituesit (bashkisë).

Kostot e lejueshme:

Kosto duhet t’i korrespondojë vlerës së pagës bruto duke përfshirë këtu edhe kontributet

e sigurimeve, si dhe kosto të tjera që lidhen me pagat (duke përjashtuar bonuset); pagat

dhe kostot nuk duhet t’i tejkalojnë ato vlera që zakonisht përballohen nga përfituesi(t),

përveç rasteve kur kjo mund të justifikohet, duke demonstruar që kjo do të ishte me

rëndësi themelore për projektin.;

Kostot duhet të jenë të lidhura direkt me përmirësimin e aksesit dhe cilësisë së

shërbimeve publike lokale të ofruara nga bashkitë, me kusht që pronësia e tyre

t’i kalojë bashkisë në fund të projektit, atëherë kur kjo është e kërkuar në Nenin

7.5;



Kosto e blerjes së pajisjeve teknike dhe atyre të teknologjisë së informacionit dhe

komunikimit (ICT) si dhe ato të infrastrukturës (hardware dhe software), të cilat kanë të

bëjnë direkt me përmirësimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve publike lokale;

Kosto të mbajtjes së llogarisë bankare (por jo ato të tarifave bankare).

Kosto e përgatitjes së raportit të verifikimit të shpenzimeve, për fondet e këtij projekti;

Shërbimi i mbikëqyrjes për punime të cilat janë financuar nga projekti;

Kostot e komunikimit dhe dukshmërisë (vizibilitetit) të projektit;

Kostot e mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për aktivitetet në mbështetje të zbatimit

të projektit;

Kostot e mallrave të konsumit të dedikuara në mënyrë specifike për projektin;



Pagat e nëpunësve civilë

ose të punonjësve të tjerë

publikë të qeverisjes lokale, 

mund të paraqiten si 

kontribut në bashkë-

financim nga aplikantët, në

rast se aktiviteti i tyre është

ngushtësisht i lidhur me 

aktivitetet e projektit dhe 

nuk duhet të tejkalojë

10% te kostove totale te 

lejuara. 

Kostot e pagave  të

personelit të bashkisë

mund të jenë të

pranueshme,  në kuptimin 

që ato duhet të jenë të

lidhura me kostot e 

aktiviteteve të cilat autoriteti 

publik përkatës, nuk do të

kishte qenë në gjendje t’i 

organizonte, në rast se 

projekti apo ndërhyrja nuk 

do të realizohej. 

Ky personel nuk do të

përfitojë si rrjedhim i 

angazhimit nëpër 

aktivitete të projektit, 

ndonjë pagesë tjetër 
përveç pagës standarde,
të zakonshme që përfiton 

nga institucionet e tyre 

përkatëse.



Do të kryhen dhe faturohen

brenda periudhës së zbatimit të

kontratës së Grantit.

Janë prokuruar në përputhje me

Ligjin Nr. 162/2020 “Për

prokurimin publik” në Republikën

e Shqipërisë dhe akte të tjera

nën ligjore në zbatim të tij.

1

2

Kostot e  lejueshme



Fondi rezervë (contingency): mund te aplikohet (der ne 5%).

Kosto indirekte: nuk aplikohen.

Kontributi në natyrë: nuk aplikohet.3

2

1



Kosto të

Palejueshme

Borxhe dhe kosto të shërbimit të borxhit (interesat).

Taksat, duke përfshirë edhe Tatimin mbi Vlerën e Shtuar

(TVSH);

Provigjione për humbje apo detyrime të mundshme në të

ardhmen;

Kosto të deklaruara nga përfituesi(t) dhe të financuara nga një

projekt apo një program tjetër i cili ka përfituar një grant nga

Bashkimi Evropian;

Kosto të blerjes apo qerasë së tokave / ndërtesave;

Kosto të humbjeve nga kursi i këmbimit;



Bonuse të përfshira në kostot e stafit.

Gjoba, penalitete financiare dhe shpenzime të çështjeve gjyqësore;

Kosto periodike operacionale të shërbimeve publike, të cilat nuk kanë

lidhje me zbatimin e projektit;

Kosto të konsulencës të përdorura për përgatitjen e projektit (pagesat 

prapavepruese nuk janë të lejuara);

Kostot e realizuara përpara fillimit të zbatimit të projektit (pagesat 

prapavepruese nuk janë të lejuara);

Financimi i palëve të treta;

Komisione bankare, kosto të garancive dhe komisione të ngjashme me to;

Taksat doganore për importe apo çfarëdo lloj tarifash të tjera;



Skema e Granteve
Sesion Informues

April/ May 2022

www.eu4municipalities.al

Partnerët zbatues:

Si të aplikojmë dhe çfarë

proçedurash duhen ndjekur?



Procesi i aplikimit është vetëm me

një etapë:

Koncept Idea, Aneksi A Pjesa A dhe

Propozimi i plotë Aneksi A Pjesa B, 

për të përgatitur dhe aplikuar së

bashku si një aplikim i vetëm.

Afati i dorëzimit për të dorëzuar

aplikimin është 10 Qershor 2022

*Aplikimet duhen përgatitur në gjuhën Angleze.

Si të aplikojmë dhe

çfarë procedurash

duhen ndjekur? 1



Procesi i vlerësimit per thirrjen e

dyte kalon në dy etapa:

Koncept Idea Aneksi A Pjesa A 

(vleresimi deri ne 30 Qershor) 

Propozimi i plotë Aneksi A

Pjesa B + Dokumentat shtese

(Vleresimi deri ne 15 Korrik)

Si të vleresohen

aplikimet?

1

2



Si të aplikojmë
dhe çfarë
proçedurash
duhen ndjekur?

Dokumentacioni 
bazë që duhet 
plotësuar:

Aneksi H: Deklarata

Aneksi A, pjesa A: Formati i Koncept Idese (në

format word)

Aneksi B: Buxheti (në format excel)

Aneksi C: Kuadri logjik (në format excel)

Aneksi D: Përshkrimi i entitetit ligjor (legal entity

sheet) (në format pdf)

Aneksi E: Marrëveshja e partneritetit

Afati i dorëzimit: 10 Qershor 2022, brenda orës 17.00, dorazi

ose me postë!

Aneksi F: Deklarata nga Aplikanti Drejtues lidhur me

Realizimin e Investimeve Kapitale

Aneksi A, pjesa B: Formati i plotë i aplikimit për

grante (në format word)

Kujdes me 

Dokumentacion

in Mbështetës



Thirrja e dyte e projektit “BE për Bashkitë”

Koncept Idea
(Aneksi A, Pjesa A)



Instruksionet për përgatitjen e koncept idesë (KI)

▪ Përmbledhja e veprimeve (Tabela)

▪ Përshkrimi i projektit (maks. 2 faqe)

▪ Relevanca e projektit (maks. 3 faqe)

Formati i Koncept Notes dhe Instruksionet e treguara si Anekse të këtyre

udhëzuesve (Aneksi A, Pjesa A)



Përshkrimi i projektit:

▪ Historiku i përgatitjes së projektit;

▪ Objektivat e projektitë

▪ Grupet kryesore të interest, qasjet e tyre, dhe konsultime nëse janë

organizuar;

▪ Logjika e ndërhyrjes (output-et(produktet), outcome-et(rezultatet) dhe 

impakti i pritshëm, duke nxjerrë në pah rreziqet dhe supozimet kryesore 

kundrejt realizimit të tyre, duke përfshire edhe masat kryesore për zbutjen 

e efekteve);

▪ Lloji i aktiviteteve të propozuara. 

▪ Çështjet kryesore (relevante) të ndërthururar.

▪ Afatet kohore te projektit.

Koncept Idea (Aneksi A, Pjesa A)



▪ Relevanca kundrejt objektivave/ sektorëve/ prioriteteve specifike të

thirrjes për propozime;

▪ Relevanca kundrejt nevojave dhe kufizimeve të veçanta të

bashkisë(ve), rajonit(eve) dhe/ose sektorëve përkatës të synuar (duke 

përfshirë këtu edhe koordinimin me iniciativa të tjera Zhvillimi dhe

shmangien e dublikimeve);

▪ Grupet e synuara dhe përfituesit përfundimtarë, nevojat dhe kufizimet e 

tyre; përshkruani mënyrën se si projekti do t’i adresojë këto nevoja;

▪ Elemente të veçantë me vlerë të shtuar.

Koncept Idea (Aneksi A, Pjesa A)



Thirrja e dyte e projektit “BE për Bashkitë”

Propozimi I plote
(Aneksi A, Pjesa B)



Përshkrimi i projektit

Qasja e zbatimit të projektit

Plani i Veprimit Indikativ

Qëndrueshmëria e projektit

Kuadri Logjik (logframe)

Buxheti

Eksperienca e aplikantit drejtues

Eksperienca e bashkëaplikuesit(esve)

Kapacitetet financiare dhe operacionale

Thirrja e dyte

Aneksi A, Pjesa

B. Formati i plotë

i aplikimit për

grante

Informacion i përgjithshëm

Projekti

Aplikanti drejtues

Bashkëaplikanti(et) (mandati për t’u firmosur)4

3

2

1



Partnerë të asociuar që marrin pjesë në projekt

Deklarata nga aplikanti drejtues (aplikimi i plotë)

Checklist-a për formatin e plotë të aplikimit

Kuadri dhe kriteret e vlerësimit për aplikimin e plotë

6

8

5

7



Thirrja e dyte e projektit “BE për Bashkitë”

Propozimi I plote
Dokumentacioni Mbështetës

I detyrueshëm për t’u paraqitur së bashku me aplikimin



Dokumentacioni Mbështetës Teknik: 

Projekt Zbatimi dhe Preventivi i Projekt Zbatimit*– i

llogaritur në lekë ose euro

Specifikimet Teknike, në rastet e pajisjeve, etj;

Evidenca e pronësisë ndaj tokës/objekteve;

Studim fizibilitetit, nëse aplikohet!

I gjithe dokumentacioni Teknik per zbatimin e puneve duhet te jete ne perputhje me kuadrin

ligjor ne Shqiperi! 



Një kopje e strukturës organizative të aprovuar nga kryetari/ja.

Dokumentet mbështetëse të cilat demonstrojnë që projekti i propozuar është

pjesë e strategjisë së bashkisë për zhvillimin e komunitetit. 

Dokumentet mbështetëse të cilat demonstrojnë se projekti i propozuar është

rezultat i konsultimeve të organizuara siç duhet me komunitetin lokal. 

Një raport i shkurtër me listën e aktiviteteve të realizuara, të cilat kanë

lidhje me integrimin Europian.

Dokumentacioni Mbështetës Administrativ:

i cili duhet dorëzuar së bashku me aplikimin e plotë:



Dokumentacioni Mbështetës Financiar mbi Realizimin e 

Investimeve Kapitale: 

Kopje e Buxhetit Vjetor fillestar për vitin 2021, i miratuar nga Këshilli

Bashkiak.

Kopje e Raportit të Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit Vjetor për vitin

2021 (bashkë me Anekset), që i është dorëzuar Këshillit Bashkiak dhe

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Kopje e Aktit të Rakordimit të Shpenzimeve me Degën e Thesarit për

vitin 2021, i cili të konfirmojë investimet e realizuara faktikisht, së bashku

me 

• një tabele përmbledhëse mbi shpenzimet kapitale të konsoliduara

për bashkinë dhe njësitë shpenzuese nën varësinë e saj, në përputhje

me aktet e rakordimeve.

1

2

3



Verifikimi

Plotësoni me kujdes Checklist-ën dhe verifikoni: 

• Përfshirjen e të gjithë dokumentacionit mbështetës siç specifikohet

në seksionin 2.2.5 të Udhëzuesit për aplikantët.

• Aty ku kërkohet, dokumentet të jenë të firmosura dhe vulosura nga

aplikanti kryesor (kryetari i bashkisë) dhe bashkëaplikantët.

• Aty ku kërkohet, firmat, vulat dhe data të jenë të lexueshme, si në

dokumentet origjinale ashtu edhe në fotokopjet.

• Personat e kontaktit dhe të dhënat e tyre të jenë të sakta!

• Aplikimi është tërësisht në gjuhën angleze.

• Formatet e aplikimit nuk janë ndryshuar nga modeli i vënë në

dispozicion.

1



Gabime të vëna re

• Zgjidhni me kujdes partneret! - Kane humbur bashki qe e kane varur

fatin e aplikimit tek NGO bashkepunetore.

• Mangësi në dokumentat e aplikimit (psh log-frame, LEF)

• Ndryshime te pajustifikuara te buxhetit nga koncept idea ne 

propozim te plote –> kujdes me kufijte e lejuar.

• Instruksionet e Guidelines dhe Check list nuk jane ndjekur plotesisht

• duke mos konsideruar kufijte e lejuar per komponentin e 

investimit

• duke mos konsideruar kufijte e lejuar per ndryshimin e buxhetit

• duke mos perfshire dokumentacionin e nevojshem por duke 

perfshire dokumentacion te panevojshem. 

• Dokumentet mbeshtese nuk jane strukturuar sipas formatit te



Gabime të vëna re

• Dokumentat e projektit teknik

• mungojne ose jane jo të detajuara

• Mungon preventivi i punimeve, specifikimet teknike etj. 

• Nuk janë dërguar dokumentat që vërtetojnë pronësinë mbi objektin ku do të

kryhen punime

• Dokumentat administrativë

• mungon Raporti mbi Aktivitetet e Njësisë së Integrimit,

• mungojnë dokumenta mbështetës që lidhin projekt-propozimin me strategjinë

lokale të bashkisë; 

• mungojnë dokumenta mbështetës në lidhje me konsultimet publike.



Gabime të vëna re

• Mungojne dokumentet mbeshtetese financiare te kerkuara

• buxheti fillestar, 

• raporti i zbatimit te buxhetit vjetor dhe

• akti i rakordimit me thesarin

• Problematika te tjera:

• Dokumentet buxhetore nuk ndjekin standardet/formatet e 

publikuara nga Ministria e Financave

• Ka mosperputhje midis shifrave te investimeve te deklaruara ne 

faqe te ndryshme te te njejtit dokument;

• Ka mosperputhje te investimeve te realizuara te deklaruara ne 

fazen e concept notes ne raport me propozimin e plote



Gabime të vëna re

• Raporti midis grantit dhe bashkefinancimit → kujdes kufijte e lejuar

• Perllogaritja ne buxhet e vleres se komponentit te investimit, ku

perfshihen punime dhe pajisje →

• kujdes kufijte e lejuar (minimum 50%, maksimumi 70% i totalit) 

• Kujdes zerat qe perfshini (mos perfshini tek komponenti i

investimit zera qe nuk jane investime)



Vleresimi i propozimeve per 
thirrjen e dyte

“BE për Bashkitë”



Procesi i Vlerësimit të propozimeve

• Vlerësimi fillon me verifikimin e:
• Dorëzimit të aplikimit brenda afateve dhe formateve të përcaktuara;

• Plotësimit të të gjitha kritereve të përcaktuara në Udhëzues dhe nëse
përmban të gjitha dokumentet mbështetëse të përcaktuara në
seksionin 2.2.5 të Udhëzuesit, sipas checklist-ës së publikuar!

• Nëse një nga këto elementë/dokumente të kërkuara mungon, komisioni
i vlerësimit mund të vendosë përjashtimin e aplikimit nga vlerësimi i
mëtejshëm. 



Procesi i Vlerësimit të propozimeve

• Procesi Vlerësimi vazhdon me vleresimin e:

1. Koncept Ideve

2. Propozimeve te plota se bashku me dokumentacionin e kerkuar

sipas Kritereve te vleresimit per sejcilin faze te vleresimit.

Vetem propozimet qe rezultojne te sukseshme te fazen e koncept ideve
do te hyjne ne vleresimin e propozimeve te plota.



Shpallja e 

fituesve të

granteve

Hapja dhe

kontrolli

administrativ i

propozimit të

plotë

Vlerësimi i

lejueshmerise

1. Vleresimi i

concept idese

2. Vleresimi i 

Propozimit te

plote

Procesi i Vlerësimit për propozimet

Verifikimi final i

lejueshmërisë së

aplikantëve
Kontraktimi

Qershor 2022

Qershor/ Korrik

2022

Gusht 2022

Shtator 2022

Shtator 2022



Procesi i Vlerësimit të propozimeve

Komisioni i

Vlerësimit
• 5 anëtare me të drejtë vote

+ 1  këshilltar i jashtëm

teknik pa të drejtë vote



*Secilit kriter të nënrenditur do t’i jepen pikët ndërmjet 1 dhe 5
si më poshte: 1 = shumë i dobët; 2 = i dobët; 3 = i përshtatshëm;
4 = i mirë; 5 = shumë i mirë.

Nënrenditur

Kriteret e vlerësimit

Kryesore



Thirrja e parë e projektit “BE për Bashkitë”

Kriteret e vlerësimit të

koncept ideve



1. “Relevanca” e projektit
Nen-

pikëzim

i

20

▪ Sa ”relevant” është propozimi në lidhje me objektivat dhe

prioritetet e thirrjes për propozime?
5

▪ Sa “relevant” është propozimi kundrejtë nevojave dhe

problematikave të komunitetit (eve) lokale të synuara.
5

▪ Sa qartë janë përcaktuar dhe zgjedhur nga pikepamja

strategjike grupet e synuara?
5

▪ A përmban propozimi elemente të veçantë që përbejne një

vlerë të shtuar?
5



2. Dizenjimi i projektit
Nen-

pikëzi

mi

30

▪ Sa “koherente” është ideja e përgjithshme e projektit? 5x2**

▪ A reflekton kjo ide një analizë të shëndoshë të

problemeve të trajtuara?
5

▪ A mban parasysh kjo ide faktorët e jashtëm dhe palët e

tjera të interesuara?
5

▪ A janë aktivitetet e realizueshme dhe konsistente në

lidhje me rezultatet e pritshme?
5



Thirrja e parë e projektit “BE për Bashkitë”

Kriteret e vlerësimit të

propozimit të plotë



1. Kapaciteti financiar dhe operacional 10

▪ A kanë vetë aplikantët eksperiencë të mjaftueshme në

lidhje me menaxhimin e projekteve si dhe ekspertizën

teknike mbi fushën e veprimit të projektit të propozuar?

5

▪ A ka aplikuesi drejtues burime të qëndrueshme dhe të

mjaftueshme financiare?
5

2. Relevanca

Pikët mbarten nga vlerësimi i Koncept Idesë
20



3. Ideimi i projektit (design of the action) 15

▪ Sa “koherent’ është ideja e projektit? 5

▪ A përfshin propozimi/Kuadri Logjik një pikënisje, objektiva

dhe burime verifikimi të besueshme?
5

▪ A reflekton ideja e projektit një analizë të përshtatshme të

problemeve të trajtuara, si dhe të kapaciteteve të palëve

kryesore të interesuara (stakeholders)?

5



4. Qasja e zbatimit 30

▪ A është plani i veprimit për zbatimin e projektit i qartë dhe i

realizueshëm? A janë realiste afatet kohore? 
5

▪ A demonstron komponenti i investimeve dhe projekti teknik i

propozuar “pjekuri” dhe realizueshmëri të mjaftueshme, që lejon

zbatimin efektiv sipas buxhetit dhe afateve kohore?

5*2

▪ A përfshin propozimi një sistem të brendshëm dhe efiçent

monitorimi?
5

▪ A është niveli i përfshirjes dhe pjesëmarrja në projekt e 

bashkëaplikantit(eve), e justifikuar dhe e mjaftueshme

/përshtatshme?

5

▪ A përfshin propozimi aktivitete që synojnë përmirësimin e të

kuptuarit dhe ndërgjegjesimit mbi vlerat e BE dhe të procesit të

integrimit të Shqipërisë në BE? 

5



5. Qëndrueshmëria e projektit 15

▪ A ka projekti të ngjarë të ketë një impakt të prekshëm dhe

domethënës tek grupet që targeton?
5

▪ A ka projekti të ngjarë të ketë efekte shumëfishuese? 5

▪ A janë të qëndrueshme rezultatet e pritshme të projektit të

propozuar? Kjo nga pikëpamja: Financiare; Institucionale; 

Në nivel politikash; Mjedisore?

5



6. Buxheti dhe kosto-efektiviteti i projektit 10

▪ A janë të përshtatshme kostot e ndërhyrjes dhe të

aktiviteteve, si dhe të reflektuara në mënyrë realiste në

buxhet?

5

▪ A është i kënaqshëm raporti ndërmjet kostove të

vlerësuara dhe rezultateve?
5

Pikët maksimale 100



Dhënia e Granteve të projektit
“BE për Bashkitë”



Verifikimi Final i Lejueshmërisë

Përpara se të përfitojnë dhënien e granteve, aplikantëve

do t’u kërkohet të dorëzojnë listën e 

DOKUMENTEVE ADMINISTRATIVE PËR APLIKIMET 

E PËRZGJEDHURA NË MËNYRË PROVIZORE.

Shikoni seksionin 2.4 në Udhëzues



LIGJI Nr. 115/2014, “Për Ndarjen Administrative/Territoriale” si dhe Statuti

për Organizatat Jo-fitimprurëse;

Bilancet/ Pasqyrate financiare të bashkisë, per tre vitet e fundit, si dhe

një vetëdeklarim që çertifikon vlefshmërinë dhe korrektësinë e

pasqyrave financiare;

Vendim i Këshillit Bashkiak që autorizon Kryetarin për lidhjen e

kontratës së grantit;

Dokumentet Administrative për aplikimet e përzgjedhura

në mënyrë provizore:

Vendim i Këshillit Bashkiak që demonstron:

- Angazhimin e burimeve financiare për bashkëfinancimin në vlerën X

dhe TVSH-në në vleren Y;

- Angazhim për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes për projektin

XXX, në buxhetin vjetor dhe programin buxhetor afatmesëm. Plani i

kostuar i mirëmbajtjes i bashkëngjitur.



Deklarata e firmosur nga aplikanti drejtues si edhe bashkëaplikanti(ët)

Leje e ndërtimit, nëse aplikohet, Deklaratë e Punimeve, sipas

legjislacionit, ose kërkesa për aplikim për leje

FIF (Formularin e Identifikimit Financiar) do dorëzohet pas lidhjes së

kontratës

LEF (Formatin e Përshkrimit të Entitetit)

Vendimin Pozitiv të Vlerësimit të Impaktit Mjedisor (në propozim nëse

është e aplikueshme)

Rekomandohet që këto dokumente të përgatiten paraprakisht!!!



Afatat e parashikuara kohore

DATE TIME
Launching of the EU4M 2nd Call for Proposals (EU4M-
CfP2)

13/04/2022 10:00

1. Information meetings _ Trainings (Tirana, Lezha, 
Elbasan, Vlora)

April 2022

2.Deadline for requesting any clarifications from the 
contracting authority

20/05/2022 17:00

3.Last date on which clarifications are issued by the 
contracting authority

30/05/2022 17:00

4.Deadline for submission of applications 10/06/2022 17:00
5.Information to lead applicants on opening, 

administrative checks and concept note evaluation  
(Step 1)

July 2022 TBC

6.Information to lead applicants on the evaluation of the 
full applications (Step 2)

July-August 2022 TBC

7.Notification of award (after the eligibility check) (Step 
3)

July-August 2022 TBC

8.Contract signature 30/09/2022 TBC



Për çdo pyetje lidhur me aplikimin:

grants@eu4municipalities.al 

https://eu4municipalities.al/thirrja-e-dyte/

Adresa postare:

Dega e NALAS - Shqipëri

Projekti “BE për Bashkitë”

Rruga ‘Donika Kastrioti’, Pallati Tekno-Projekt, H.1, Kati 4rt, Ap. 3/1, Tiranë

Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen në:



Faleminderit për
vëmendjen!

www.eu4municipalities.al

@EU4Municipalities

@eu4municipalities.al

Partnerët zbatues:


