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LISTA E RENDITJES SË PROJEKTE-PROPOZIMEVE TË ORGANIZATAVE TË 

SHOQËRISË CIVILE (OSHC) TË MARRA NË DORËZIM NË KUADËR TË THIRRJES 

PUBLIKE PËR OSHC-TE NË BASHKINË LIBRAZHD, PJESË E PROGRAMIT 

RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN 

PERËNDIMOR/ReLOaD 

 

 
 

Nr. Organizata Projekti Pikët

  

Komente 

 

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 

 

1. Shoaqata Alba 

Natura 

Mbrojtja e Lumit 

Shkumbin nga mbetjet 

urbane 

81 
 

 

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM 

 

2. Shoqata e 

Bletarëve 

Punësimi i të rinjve në 

zonat Rurale, sfidë dhe 

Mundësi 

74 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 

650,000 Lek duhet të marrin të 

paktën 75 në procesin e vlerësimit 

3. Fondacioni 

JOSCELYN 

Rini Aktive, Jo dhunës 68 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 

650,000 Lek duhet të marrin të 

paktën 75 në procesin e vlerësimit 

4. Instituti i 

Studimeve 

Sociale dhe 

Humane 

Zhvillimi i  Mjedisit 

përmes Politikave të 

Integruara Lokale 

67 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 

650,000 Lek duhet të marrin të 

paktën 75 në procesin e vlerësimit 
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5. Albanian 

Center for 

European 

Policies 

Përfshirja e nxënesve në 

politikat vendore për 

infrastrukturën në shkollat 

e mesme 

29 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë). 

6. Forumi i gruas 

Elbasan 

Fuqizimi dhe rintegrimi i të 

rinjve në Bashkinë 

Librazhd 

26 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë) 

7. Qëndra ART Për një rini Aktive 24 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë) 

8. Shoqata 

Aurora OJF 

Forcimi dhe konsolidimi i 

OSHC-venë Fuqizimin e 

Demokracisë pjesëmarrëse 

për mbrojtjen dhe 

zhvillimin e qëndrueshëm 

të burimeve natyrore 

mjedisore,  pyjeve dhe 

kullotave në Bashkinë 

Librazhd 

 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

 

9. Shoqata e 

bashkuar 

agromjedisose 

AGRI-EN 

Mrojtja e Mjedisit në 

funsksion të zhvillimit 

lokal në Librazhd 

 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

10. Shoqata per nje 

Shqipëritë të 

Shëndetshme 

Pjesëmarrja qyetetare në 

vendimarrje 
 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

prcesi. 

11. Shoqata e 

HortikulturësB

ioorganike 

BioPlant 

Zhvillimi mjedisor me hov 

rinor 
 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 
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12. Shoqata AKS Trashgimia Kulturore 

shtyllë e zhvillimit të 

qëndrueshëm lokal 

  5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

13. PENTA   5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

 

 

 

LEGJENDA 

 

 

1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me 

numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet. 

2. Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim.  

*Projektet me buxhet mbi 650,000 Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit. 

3. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e 

mjaftueshme (minimumi 18 pikë) 

4. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të 

aplikantëtvlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë) 

5. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi. 

 

 

 

Shpjegime të hollësishme për legjendën gjenden në Udhëzuesin për Aplikantët – Organizatat e 

Shoqërisë Civile (OSHC), botuar së bashku me thirrjen publike për projekt-propozime në territorin 

e bashkisë Librazhd. 

 


