
                                                                                                                                                                                                                               
 

 
Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans - ReLOaD 

 

 

Rezultatet e vlerësimit në lidhje me projekt propozimet e paraqitur nga Organizatat e Shoqerisë Civile 

(OSHC) gjatë thirrjes së tretë publike të hapur më 12.10.2020 – 09.11.2020 në Bashkinë Librazhd. 

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 

     Nr Emri i OSHC Titulli i projekt 
propozimit 

Vlera totale e 
buxhetit 

Kohëzgjatja 
në muaj 

Pikët 
gjithsej 

Komente 

1 
 AlbNatyra  

"Mjedis i Mbrojtur-Jetë e 

Shendetëshme" 

 ALL       

1,997,750.00  
7 91 

Miratuar 

2 Shoqata Rinore 

SOEK-IN 

“Shtigje të Gjelbërta për 

zhvillim të qendrueshëm” 

 ALL       

1,000,196.00  
7 89 

Miratuar 

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM 

     Nr Emri i OSHC Titulli i projekt 
propozimit 

Vlera totale e 
buxhetit 

Kohëzgjatja 
në muaj 

Pikët 
gjithsej 

Komente 

1 

AGRI-EN 

“Mbrojtja e Mjedisit dhe 

Zhvillimi i Qendrueshëm 

Lokal në Bashkinë 

Librazhd" 

 ALL       

1,800,000.00  
6 83 

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 

Shoqata e 

Bletareve 

"Punësim i Grave në 

zonat Rurale nëpërmjet 

Mbarshtrimit të 

Bletarisë” 

 ALL       

1,400,000.00  
9 66 

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. 

3 

Qendra për 

Shërbime 

Mjedisore 

“Nxitja e teknikës se 

kompostimit individual të 

mbetjeve Librazhd” 

 ALL            

1,714,000  
8 60 

Projektet me buxhet mbi 

1.500.000 Lek duhet të marrin 

të paktën 80 pikë në procesin e 

vlerësimit për tu konsideruar 

për financim  

4 
Qendra për 

Iniciativa 

Rajonale 

“ Sipermarrësit e rinj të 

Librazhdit” 

 ALL       

1,412,020.00  
7 58 

Vetëm projektet me të paktën 

60 pikë mund të konsiderohen 

për financim. 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 
Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans - ReLOaD 

5 

Shoqata AKS 
“Trashgimi dhe Art, Nga 

Polisi në Rrajcë" 

 ALL       

1,725,000.00  
10 26 

 

Projekti përjashtohet nga 

proçesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit 

vlerësohet si jo e mjaftueshme 

(minimum 15 pikë). 

Projekti nuk kaloi seksionin e 

Relevancës dhe për këtë arsye 

u ndërpre vlerësimi. 

6 

Shoqata 

MEDPAK 

“ Së bashku në 

mbështetje të personave 

me aftësi të kufizuar” 

 ALL       

1,764,460.00  
8 0 

Projekti nuk u vlerësua me 

pikë, pasi bazuar në Shtojcën 

6, pika 4, përjashtohen nga 

vlerësimi subjektet në konflikt 

interesi. Sipas kontrollit 

administrativ rezulton se një 

anëtar i bordit është konflikt 

interesi. 

7 

Agjensia për 

Zhvillim 

Rinor 

“Behu ti ndryshimi” 
 ALL       

1,872,500.00  
8 0 

Projekti nuk është vlerësuar 

me pikë pasi bazuar në 

shtojcën 6, pika 6 e thirrjes 

publike, projektet duhet të 

zbatohen në territorin e 

Bashkisë Librazhd. Projekti në 

fjalë skualifikohet pasi vendi 

dhe grupet e synimit janë 

përcaktuar për një bashki 

tjetër. 

 

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 60 pikë mund të konsiderohen për financim.  

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet të marrin të paktën 80 pikë në procesin e vlerësimit për 

tu konsideruar për financim                                                                    

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

vlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë) 

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

mjaftueshme (minimumi 15 pikë) 

6. 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. 


