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Informatat mbi Projektin 
Emri i Projektit: EUROPA KREATIVE 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 19,686.36;  Bashkënfinancimi (nëse ka) € 0 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/02/2018 
Përfundimi:  31/03/2019 

Organizata 
implementuese: 

DOKUFEST 

Kontaktet e 
Organizatës: Adresa, 
e-maili, telefonat. 

DOKUFEST  

Rruga Marin Barleti p.n.  20000 Prizren; info@dokufest.com  029 233 718 

Grupet e synuara: OShC’të nga Kosova që punojnë në sektorin kulturor dhe kreativ;  
Organizatat kulturore nga Europa dhe Rajoni me përvojë në programet e “Creative Europe”; 
Profesionistët nga Industria Kosovare e Filmit; MKRS, QKK, MIE 

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Kosova 

Qëllimi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i Rrjetit Europian dhe Rajonal të Partneritetit Kulturor dhe Ngritja e Kapaciteteve të 
Sektorit Kulturor dhe Kreativ në Kosovë në përgatitje për pranimin e aplikacioneve në 
Programin “Creative Europe”. 

Aktivitetet kryesore:  Zhvillimi i modulit për sesionin informues dedikuar OJQ’ve, artistëve individual, 
filmbërësve dhe përfaësuesve të medias në Kosovë në bashkëpunim me MKRS dhe 
QKK. 

 Krijimi i dokumentit që identifikon nevojat e industrisë kreative dhe sektorit kulturor në 
shtylla tematike përmes pyetësorit për vlerësim të nevojave. 

 Identifikimi i palëve të interesuara nga Europa dhe Rajoni, të përzgjedhur pas identifikimit 
të nevojave në Kosovë dhe vizitat në ngjarjet e tyre. 

 Zhvillimi i moduleve për punëtori/trajnim gjatë edicionit të 17-të DokuFest 

 Zhvillimi i pyetësorit për kërkesa parteriteti që u dërgohet organizatave kulturore 
Europiane dhe Regjoinale, artistëve individual, filmbërësve si dhe përfaqësuesve të 
mediave. 

 Krijimi i databazës ndër-sektoriale të organizatave kulturore dhe industrisë kreative dhe 
bashkëdyzimi i tyre me kërkesat dhe nevojat e sektorit kulturor dhe kreativ në Kosovë. 

 Përpilimi dhe konsolidimi i manualit ndërsektorial nga stafi i organizatës në praktikat e 
mira dhe “mësimet e nxjerra” të dalura nga punëtoria në Festival. 

Rezultatet e pritura:   Informimi dhe fuqizimi i OShC-ve kulturore, artistëve individual, filmbërësve dhe 
përfaqësuesve të mediave për të adresuar prioritetet dhe veprimet e listuara në planin 
vjetor të punës të programit  

 Qasja në rrjetin e organizatave kulturore me përvojë, si dhe organizatave rishtaz të 
inkuadruara në programin “Creative Europe”  

 Databaza e organizatave aktive në fushën audio-vizuale, që do të jetë e çasshme për 
partnerë Europian dhe Rajonal për të nxitur zhvillimin e politikave, inovacionin, 
kreativitetin, zhvillimin e audiencës dhe modelet e reja të biznesit. 

 OJQ-të kulturore të fuqizuara për të vlerësuar rreziqet që lidhen me projektet krijuese kur 
aplikojnë për programin “Creative Europe”. 

Doracaku mbi praktikat e mira për Media Deskun pranë MKRS-së. 
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