
    

Pyetje dhe përgjigje për thirrjen e përkrahjes së raportimit të drejtë në gazetari 

“Skema e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë” 

1. A mund të aplikojmë vetëm dy organizata si konzorcium apo duhet të jemi më shumë në mënyrë 

që të mbulojmë shumën të cilën ju keni cekur si buxhet gjeneral? 

Aplikimi në konzorcium apo partneritet në këtë thirrje nuk është paraparë. Buxheti total i 

paraparë për këtë thirrje është 200,000 Euro dhe përmes tij planifikohet të përkrahen 4-6 

organizata individuale. Pra, buxheti total do të ndahet për këto organizata dhe aplikantët 

inkurajohen të aplikojnë me buxhete efektive të cilat mund të jenë nga 10,000 – 50,000 EUR apo 

edhe më shumë varësisht nga natyra e intervenimit.  

 

2. Sa është e rëndësishme relevanca e kohës se kur janë themeluar organizatat në mënyrë që të 

mos ndikojë në kredibilitetin e vet projektit, nëse personat që udhëheqin kanë eksperiencë të 

qëndrueshme e cila siguron dhe arsyeton rezultatin final? 

Përvoja relevante e organizatës është kriter vlerësimi i aplikacioneve së bashku me kapacitetet e 

organizatës. Kapacitetet organizative dhe teknike që përfshijnë personelin kyç për zbatim, 

infrastruktura e përshtatshme për zbatimin e intervenimit dhe kapaciteti për menaxhimin 

financiar si dhe relevanca e përvojes paraprake janë ndër kriteret e rëndësishme  për vlerësim të 

aplikacioneve.  Andaj, inkurajohen të aplikojnë organizata të qëndrueshme dhe me përvojë 

paraprake relevante në fushën e caktuar. 

 

3. A mund të aplikohet me projekt-propozim me buxhet deri në 200,000 Euro nga një kompani e 

vetme?  

Jo, një organizatë e vetme nuk mund të aplikojë me shumën totale në dispozicion për këtë thirrje. 

Buxheti total i paraparë për këtë thirrje është 200,000 Euro dhe përmes tij planifikohet të 

përkrahen 4-6 organizata individuale.  

 

 

4. A kemi të drejtë të aplikojmë si kompani private, apo kjo e drejtë u është rezervuar vetëm OJQ-

ve? 

Thirrja për përkrahjen e raportimit të drejtë në gazetari është e dedikuar vetëm për Organizata Jo 

Qeveritare dhe nuk përkrah bizneset. Kusht për aplikim është posedimi dhe prezantimi i 

çertifikatës së OJQ-së nga MAP. 

 

 

5. Pas leximit me kujdes të thirrjes suaj për projekt propozime, dhe analizës së objektivave të 

thirrjes suaj, ne mendojmë që së paku njëra nga objektivat është në përputhshmëri të plotë me 

aktivitetet të cilat ne planifikojmë t’i implementojmë me projektin e mbështetur nga EUOK.  Në 

kuadër të projektit, a mundet një ndër aktivititet e projektit të jetë aktivitet komplementar dhe 

i bashkë-financuar me një projekt tjetër që organizata është duke e implementuar? 

Parimisht po. Edhepse detajet e bashkëfinancimit, komplementaritetit dhe vlerës së shtuar do të 

diskutohen më vonë gjatë fazës së kontraktimit. 



    

 

 

6. Në aplikacion kërkohet të specifikohet buxheti për 3 vitet e fundit, gjithashtu kërkohet numri i 

të punësuarve/të angazhuarve në organizatë, a është kusht i domosdoshëm që organizata të 

këtë portfolio të zhvilluar, buxhet paraprak?  

Jo, nuk është kusht i domosdoshëm. Përvoja relevante e organizatës është kriter vlerësimi i 

aplikacioneve së bashku me kapacitetet e organizatës. Kapacitetet organizative dhe teknike që 

përfshijnë personelin kyç për zbatim, infrastruktura e përshtatshme për zbatimin e intervenimit 

dhe kapaciteti për menaxhimin financiar si dhe relevanca e përvojes paraprake janë ndër kriteret 

e rëndësishme  për vlerësim të aplikacioneve.  

 

7. A mund të aplikojë një organizatë e sapoformuar por që brenda saj ka ekspert/njerëz që kanë 

përvojë të gjatë në fushat që parasheh të mbulojë ky projekt?  

Po, mund të aplikojë.  

 

8. A mund të jetë projekti i fokusuar në një fushë të caktuar, psh. ekonomi, por që mbulon edhe 

segmente të tjerë, ta zemë aspektet etike, paanshmërinë dhe kritere tjera të gazetarisë?  

Projekt propozimi duhet të jetë i fokusuar në intervenimet direkte të përmirësimit të raportimit 

të drejtë në gazetari dhe nën fushave tjera të listuara në udhëzues. 

 

9. A ka numër të limituar të të angazhuarve në këtë projekt?  

Jo, nuk ka limit të stafit të propozuar por planifikimi i stafit duhet të jetë real dhe efektiv. 

 

10. A mund të aplikojë një person në dy projekte të ndryshme në organizata të ndryshme? 

Një organizatë mund të aplikojë me më shumë aplikacione. Por ajo nuk mund të jetë përfitues i 

më shumë se një (1) granti paralelisht. Nëse një person është paraparë të angazhohet në dy 

aplikacione dhe që të dyja këto janë fituese, atëhere ai/ajo duhet të vendos se për cilin projekt do 

të angazhohet në zbatim. 

 


