
    

Pyetje dhe përgjigje për organizatat e ftuara për aplikim në fushën e integrimit  

social të të rinjëve   

“Skema e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë”  

1. Sa organizata do të përfitojnë nga thirrja për integrimin social të të rinjëve?  

- Përzgjedhja e organizatave përfituese varet nga numri dhe cilësia e aplikimeve që i pranojmë. 

Tentativisht planifikojmë që t’i kemi  5 – 8 grante në këtë thirrje.  

  

2. Sa është buxheti maksimal për aplikim me projekt propozime në thirrje të integrimit social?  

- Buxheti maksimal për aplikim me projekt propozime në thirrjen për integrim social është 

150.000 Euro.  

  

3. A do të bëhet vlerësimi i projekt propozimeve nga trup tjetër vlerësues nga skemat tjera të KCSF-
së?  

- Aplikacionet do të vlerësohen nga një trup i pavarur prej 3 anëtarëve i quajtur Bordi për 

Grante. Trupi vlerësues i projekt propozimeve të kësaj skeme është i ndryshëm nga përbërja 

prej trupave vlerësues të skemave të tjera të KCSF-së.  

  

4. A mund të përfshihen bursat për student në projekt propozime të aplikuesve?   

- Bursat me përshkrim të saktë të shpenzimeve për shkollim të studentëve brenda territorit të 

Kosovës mund të pranohen kurse ato për shkollim jashtë vendit nuk pranohen.   

  

5. Skema e përgjithshme për përkrahje të shoqërisë civile po ashtu parasheh publikimin e thirrjes 

për fushën “Përkrahja e raportimit të drejtë në gazetari”. Në qoftë se një organizatë aplikon te 

fusha për “Integrimin Social të të Rinjëve”, a ka të drejtë që po ashtu të aplikoj pastaj te 
“Përkrahja e raportimit të drejtë në gazetari”?  

- Organizatat kanë të drejtë të aplikojnë në të dyja thirrjet. Megjithatë, aplikantët nuk mund të 

jenë njëkohësisht përfitues të dy granteve brenda kësaj skeme të LUX-it.    

  

6. Në qoftë se aplikimi në dy fusha tematike lejohet, a mundet një organizatë të fitoj grantin në dy 

fusha? Përzgjedhja në njërën fushë, a e elimonon organizatën nga përfitimi i grantit në fushën 

tjetër tematike?  

- Brenda kësaj thirrje një organizatë mund të fitoj vetëm një grant, rrjedhimisht nëse ka një 

grant ajo organizatë nuk ka të drejtë të aplikoj për grant nga fushat tjera tematike.  

  

  

  

  



    

7. Nën Objektivën e I-rë në fushën prioritare 1.1 Rinia është e informuar dhe e përfshirë në procese 

vendim-marrëse shkruan se "[...]ka për qëllim të adresojë mungesën e përfshirjes cilësore, 

aktive dhe të vazhdueshme të të rinjëve në jetën sociale". A do të thotë se aktivitetet e 

propozuara për këtë fushë patjetër duhet të përfshijnë angazhimin e të rinjëve në institucione 

publike, apo është mjaftueshëm procesi i vendim marrjes nga të rinjët në aktivitetet që 
angazhohen?  

- Jo, domosdoshmërisht. Qëllimi është që të fuqizohen të rinjtë dhe të pajisen me shkathtësi e 

aftësi për të marrë pjesë në mënyrë aktive dhe cilësore në jetën publike. Ndërveprimi me 

institucionet publike është i preferuar dhe vetëm se e kurorëzon këtë objektivë.   

  

8. Në faqen e I-rë të Udhëzuesit për aplikim, në paragrafin e 3-të shkruan "Skema do të [...] arritjen 

e rezultateve konkrete, përderisa roli i gruas, barazia gjinore dhe integrimi i minoriteteve duhet 

të mbështetet dhe promovohet sistematikisht në të gjitha aktivitetet". Cka më konkretisht do 

të përfshinte promovimi sistematik i "rolit të gruas"? Do të vlerësonim nëse mund të përdorni 

një shembull konkret në aktivitete për ta ilustruar.  

- Skema për mbështetjen e shoqërisë civilë në Kosovë nuk parasheh temë të veçantë për 

barazinë gjinore, por ka për qëllim përfshirjen e gruas në të gjitha temat prioritare të skemës 

si ‘cross cutting theme’ që nënkupton promovimin (përfshirjen) sistematike të gruas në të 

gjitha aktivitetet e skemës.    

  

9. Kur planifikoni të informoni aplikantët mbi rezultatet e vlerësimit?  

- Të gjithë aplikantët do të njoftohen mbi rezultatet e vlerësimit gjatë muajit Dhjetor 2017 – 

Janar 2018. Aplikuesit do të informohen individualisht dhe me shkrim lidhur me vendimin e 

bordit. Gjithashtu, lista e grantistëve do të shpallet në webfaqen e KCSF-së. 

  

10. Për të aplikuar me projekt propozim, a është e obligueshme që të kemi partner në zbatimin e 

projektit? 

- Jo, nuk është e obligueshme që të keni partner në zbatimin e projektit. Për më tepër, në këtë 

thirrje marrëveshjet e partneritetit me organizata tjera nuk parashihen dhe pritet të aplikoni 

si organizatë e vetme. Megjithatë, nëse zbatimi i projektit parasheh bashkëpunim me 

institucione publike, aplikanti duhet të dorëzoj Memorandumin e Bashkëpunimit që dëshmon 

këtë bashkëpunim. 

 

11. Pasi që udhëzuesi specifikon se mund të dërgojmë aplikacionin edhe në gjuhën angleze, a mund 

ti kemi të gjitha dokumentet (udhëzuesin, formularin për aplikim, kornizën logjike, planin e 
aktiviteteve dhe buxhetin) në gjuhën angleze?  

- Po, ju lutem keni parasysh se aplikimi me projekt propozime mund të bëhet në të tri gjuhët: 

shqip, serbisht dhe anglisht.   

  

12. A mund të lidhim partneritet me organizata apo biznese që nuk janë në listën e organizatave të 

ftuara?   



    

- Jo, ekziston një proces prapa kësaj thirrje të kufizuar dhe ju ftoheni të aplikoni si të vetme. 

Organizatat e ftuara nuk mund të lidhin partneritetit me organizata apo biznese tjera.   

  

13. A mundet propozimi i dërguar të përfshijë vetëm dy nën objektiva të objektivit 2 “O2: Të rinjtë 
kanë më shumë mundësi për angazhim në tregun e punës” dhe jo doemos të tri nën- objektivat?  

- Po. Organizatat mund të aplikojnë në njërin objektiv, me mundësi kombinimi ndërmjet 

fushave prioritare përkatëse (nën objektivave).  

  

14. A është e lejuar që propozimi të adresoj vetëm grup moshën 18-29 pa prekur atë 15-17? - Po, 

mundet.  

   

15. A mundet që buxheti të tejkaloj shumën maksimale prej 150,000 Euro nëse organizata që 
aplikon mbulon pjesën tjetër nga buxheti vetanak apo edhe donatorët tjerë?  

- Po, mundet. Linjat buxhetore të bashkëfinancuara duhet të prezantohen qartë dhe aty ku është 

e mundur edhe me përqindje se sa financohet nga donatori tjetër dhe sa nga kjo skemë.  

  

16. A konsiderohet bashkëfinancim nëse organizata vë në dispozicion zyrën, kompjuterët, sallat e 

trajnimit, dhe asetet tjera?  

- Së pari bashkëfinancimi nuk është obligativ. Në rastet kur organizata vë në dispozicion zyrën, 

kompjuterët, sallat e trajnimit dhe asetet e tjera nuk konsiderohen bashkëfinancim i projektit.   

 

17. Tek target grupi a mund te përfshihen studentet pasi që e plotësojnë kushtin; janë nën 29 vite? 
- Po, mund të përfshihen!  

  

18. Tek pika 2.3 është thënë ofrimi i lëndëve të para siç janë materialet e punës. A mundeni të na 

sqaroni më shumë se çka është menduar me të?  

- Këtu është menduar të ofrohen veglat dhe paisjet e punës esenciale për realizimin e 

vetëpunësimit të të rinjëve në sektorë të ndryshëm ekonomik.   

  

19. A është e lejuar dhënia e granteve për këta të rinjë që ata të zhvillojnë biznesin e tyre si p.sh.  

studentet që kanë kryer studimet kryejnë kurset e trajnimeve të buta me ane të këtij projekti 
(paisje e një veterinari me paisje për insiminim të kafshëve etj)?  

 -  Dhënia e granteve nuk lejohet në këtë skemë.  

  

20. A mundet projekti të koncentrohet në disa komuna apo duhet t’i përfshijë 38 komunat e 

Kosovës sepse në disa komuna ka pasur aktivitete të ngjajshme ose janë përfshirë me donator 
të tjerë.   

- Projekt propozimet mund të koncentrohen edhe në disa komuna të Kosovës dhe jo 

domosdoshmërisht duhet të përfshihen të gjitha, pra 38 komunat e Kosovës.   

  


