
PYETJE DHE PËRGJIGJE  

GRANTE THEMELORE (CORE GRANTS)  

Numër Reference/ SB KOS CG 01/22 

20.07.2022 

Pyetja 1: A ka formularë aplikimi në gjuhën angleze? Organizata është e regjistruar zyrtarisht në 
Shqipëri, por funksionon si rrjet, ekskluzivisht në gjuhën angleze (stafi nuk është nga Shqipëria). 
Mbështetja për sekretariatin e rrjetit do të ishte arsyeja e aplikimit. 

Përgjigje: Thirrja për Grante Themelore (Core Grants) është në gjuhën lokale sepse këto grante janë 
të dedikuara për organizatat lokale. Organizatat nga Shqipëria duhet të aplikojnë për thirrjet që janë 
hapur për Shqipërinë. Ekipi i SMART Balkans organizoi një sesion të posaçëm informues lidhur me këtë 
temë. Të gjitha detajet janë publikuar në: https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-
for-Core-grants/.  

Pyetja 2: A është e mundur që një organizatë që tashmë ka financim për shpenzime themelore nga 
një donator tjetër, të aplikojë në këtë thirrje? 

Përgjigje: Është e mundur të aplikoni për Grante Themelore (Core Grant) edhe nëse organizata ka 
financim të shpenzimeve themelore nga një donator tjetër. Megjithatë, organizatat që nuk kanë 
financim për këto shpenzime, do të kenë përparësi nëse dy organizata kanë numër të njëjtë ose të 
ngjashëm pikësh në procesin e vlerësimit.  

Pyetja 3: A është e mundur të aplikohet për financim të Grantit Themelor për mbështetjen e projektit 
të Grantit Rajonal? 

Përgjigje: Po. 

Pyetja 4: A kërkohet që të gjitha organizatat të kenë të paktën tre vjet përvojë, përveç aplikantit 
kryesor dhe organizatave të tjera partnere? 

Përgjigje: Grantet Themelore nuk parashikojnë partneritete, kështu që nuk ka aplikant kryesor dhe 
organizata partnere. Një organizatë e vetme dërgon propozimin e saj për Grantin Themelor dhe 
kriteret që duhet të përmbushë mund të gjenden në Udhëzuesin për Aplikim.  

Pyetja 5: Duke marrë parasysh që Granti Themelor (Core Grant) duhet të plotësojë pjesën që mungon 
në buxhetet tona organizative, a ka kufizime në përqindjen e buxhetit total që do të donim të 
financonim nga Granti Themelor (Core Grant)? 

Përgjigje: Nuk ka kufizime sa i përket përqindjes së buxhetit total. Organizatat dorëzojnë propozime 
dhe komisioni përzgjedhës vlerëson vlerën e grantit që do t'i ndahet ofrohet aplikuesit. 

Pyetja 6: Cfarë lloj partneritetesh kërkohen për këtë projekt? 

Përgjigje: Grantet Themelore (Core Grants) nuk kërkojnë partneritete. 

Pyetja 7: A vlen shuma maksimale prej 100.000 Euro për të dy vitet fiskale? 

Përgjigje: Po. 

Pyetja 8: Kur plotësojmë planin buxhetor për vitin 2023, a duhet të kemi të gjitha projektet dhe 
aktivitetet e tjera që synojnë ngritjen e kapaciteteve të organizatës, apo nuk duhet të përmendim 
aktivitetet e projektit? 

Përgjigje: Formati i buxhetit ka një kategori për aktivitetet e programit ku mund të listohen 
shpenzimet e planifikuara. Është e nevojshme të përmendet plani i aktiviteteve, i renditur sipas llojeve 
të aktiviteteve. Formati i buxhetit përmban edhe udhëzime për plotësimin e këtij formati.  

Pyetja 9: A duhet të jenë organizata që merren drejtpërdrejtë me fushat e sigurisë, qeverisjes së mirë 
dhe stabilitetit, apo munden të aplikojnë edhe organizatat që kontribuojnë në përmirësimin e sigurisë 
dhe stabilitetit? 
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Përgjigje: Organizata jo domosdoshmërish duhet të merret me këto fusha. Siguria, stabiliteti dhe 
qeverisja e mirë mbulojnë një gamë të gjerë temash. Nëse organizata kontribuon në këto tema, ato 
mund të aplikojnë për Grante Themelore (Core Grants). 

Pyetja 10: A mund ta përshkruani më hollësisht procesin e vlerësimit të ndikimit në komunitetit? 

Përgjigje: Shpesh herë procesi i vetvlerësimit shoqërohet me çështjen e subjektivitetit. Kjo është 
arsyeja pse do të përdoret një fazë e dytë vlerësimi, e cili nuk është një kontroll i informacionit të 
paraqitur më parë, por një analizë më e thellë e ndikimit të organizatës tek përfituesit dhe komuniteti 
ku ata veprojnë. Një analizë më e thellë përfshin biseda të detajuara me organizatën dhe palët e 
interesit. 

Pyetja 11: A është penalizues fakti që organizata të ekzistojë prej të paktën e 3 vjet? Ndërkohë, 
organizata ka përfituar grante nga Departamenti i Shtetit dhe NATO. 

Përgjigje: Duhet të plotësohet patjetër kriteri që organizata të ketë minimalisht 3 vjet përvojë në 
fushat e sigurisë, stabilitetit dhe qeverisjes së mirë, të cilat janë subjekt i Granteve Themelore (Core 
Grants). 

Pyetja 12: Çfarë është një numër ID? 

Përgjigje: Numri ID është numri i identifikimit të organizatës, i cili lëshohet pas regjistrimit të 
organizatës. 

Pyetja 13: A mund të aplikojnë vetëm organizatat qe kane veprimtari kërkimore? 

Përgjigje: Të gjitha organizatat e shoqërisë civile që kanë ndikim në fushat e Sigurisë dhe Stabilitetit 
dhe/ose Qeverisjes së Mirë dhe që kontribuojnë në këto fusha kanë të drejtë të aplikojnë. 

Pyetja 14: A mund ta shpjegoni termin qeverisje e mirë, si një fushë e veprimtarisë organizative për 
qëllimet e kësaj thirrjeje? 

Përgjigje: Kur bëhet fjalë për Sigurinë dhe Stabilitetin dhe/ose Qeverisjen e Mirë, nënkuptojmë temat 
më të gjera që përfshihen në këto fusha. Ne kemi identifikuar disa prej tyre, por lista nuk është 
shteruese. Disa nga këto tema janë: 

Siguria dhe stabiliteti 

- Lufta kundër radikalizimit; 

- Dezinformimi si kërcënim për sigurinë; 

- Tregtia e armëve; 

- Trafikimi i qenieve njerëzore; 

- Krimi kibernetik si destabilizues i sigurisë; 

- Lufta kundër krimit të organizuar; 

- Parandalimi i pastrimit të parave; 

- Lufta kundër terrorizmit; 

- Siguria ushqimore në mes të konfliktit të armatosur dhe ndryshimeve klimatike; 

- Ndikimi i ndryshimeve klimatike në sigurinë dhe stabilitetin në rajon; 

- Siguria energjetike; 

- Gatishmëria për situata emergjente; 

- Dialogu ndërkulturor; 

- Kohezioni social, pajtimi dhe paqja; 

- Siguria njerëzore dhe barazia gjinore; 



- Siguria kibernetike; 

- Privatësia e të dhënave; 

- Mbikëqyrja e institucioneve të sigurisë/monitorimi i zbatimit të politikës së sigurisë dhe stabilitetit; 

Qeverisja 

- Promovimi i shërbimeve dixhitale; 

- Liria e shprehjes; 

- Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vendimmarrje; 

- Lufta kundër lajmeve të rreme; 

- Integrimi euro-atlantik; 

- Dixhitalizimi; 

- Reformat në administratës publike; 

- Ekonomia e fshehur; 

- Korrupsioni, duke përfshirë korrupsionin e nivelit të lartë.  

Pyetja 15: A përfshihet si përvojë e punës së shoqatës aktiviteti i saj i mëparshme joformal (përpara 
regjistrimit zyrtar të shoqatës)? 

Përgjigje: Përvoja e punës së shoqatës nuk përfshin aktivitetin informal para regjistrimit zyrtar. 

Pyetja 16: A është e mundur që një organizatë të aplikojë për këtë thirrje publike nëse tashmë ka 
pasur financim të shpenzimeve themelor nga i njëjti donator në një periudhë të mëparshme (vitet 
2015/2016)? 

Përgjigje: Po, është e mundur. 

Pyetja 17: A ka financim për zëra të veçantë në buxhetin operacional? 

Përgjigje: Jo. 

Pyetja 26: A pranohet organizata e Kryqit të Kuq si aplikuese për këtë thirrje? A duhet të plotësojnë 
të gjithë partnerët e projektit një formular të vetëvlerësimit? 

Përgjigje: Në seksionin "KRITERET E APLIKANTËVE" në Udhëzimet për aplikime për Grante Themelore 
(Core Grants) shpjegohen kriteret e pranimit të organizatave që mund të aplikojnë për këto thirrje. 
Nuk ka kategori "partner projekti" në kriteret e aplikimit për Grantet Themelore (Core Grants). 

Pyetja 27: A është e nevojshme të ketë një konsorcium të organizatave për të aplikuar për Grante 
Themelore (Core Grants) apo organizata mund të aplikojë individualisht? Sa i përket procesit të 
regjistrimit, kemi disa pyetje: organizata nuk ka pasur asnjë aktivitet më herët (deri në maj 2022), 
kështu që ende nuk kemi një raport auditimi. A është ky një kufizim për aplikimin? A vlen e njëjta gjë 
për raportin vjetor? 

Përgjigje: Organizatat aplikojnë individualisht për Grante Themelore (Core Grants). Informacione të 
detajuara se si të aplikoni për thirrjen publike mund të gjeni në linkun  

https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-Core-grants/   

Në seksionin "KRITERET E APLIKANTËVE" në Udhëzimet për aplikime për Grante Themelore (Core 
Grants), shpjegohen kriteret e pranimit të organizatave që mund të aplikojnë për këto thirrje.  

Pyetja 28: Organizata jonë aktualisht është duke punuar në fushën e fuqizimit ekonomik të grave 
përmes projektit tonë "Përmirësimi i qasjes së grave në punësim" i cili mbështetet nga Ambasada 
Norvegjeze në Prishtinë. Në këtë drejtim, si Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, donatore në 
këtë thirrje për projekte, por edhe në projektin që po zbatojmë aktualisht, dëshirojmë të dimë nëse 
aplikimi ynë paraqet konflikt interesi në aplikimin në rolin e menaxherit apo aplikantit? 
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Përgjigje: Po, organizata juaj mund të aplikojë për Grante Themelore (Core Grants).  

Pyetja 29: Në sesionin informativ të djeshëm për thirrjen për aplikime për grante rajonale, u tha se e 
njëjta organizatë mund të aplikojë si për grant rajonal ashtu edhe për Grant Themelor. Megjithatë, siç 
sqaroi një nga kolegët tuaj, të dy aplikacionet duhet të jenë të ndryshme për sa i përket përmbajtjes, 
temës, etj. Në këtë drejtim, ne kemi nevojë për sqarim të mëtejshëm të kuptimit të 'temës' , për 
shembull, dy aplikimet tona (një për rajonin dhe një për grantin Themelore) ishin gjithashtu të lidhura 
me çështjet e migracionit, por do të merreshin me tema të ndryshme specifike (për shembull, aplikimi 
i parë në lidhje me çështjet e migrantëve duke përjashtuar disa çështje të integrimit) - a do të 
perceptohen dhe vlerësohen të dy aplikimet si të ndryshme (d.m.th. aplikimet që kanë të bëjnë me dy 
'tema' të ndryshme)? 

Përgjigje: Grantet rajonale i referohen projekteve specifike dhe kanë tema specifike që lidhen me 
sigurinë, stabilitetin dhe qeverisjen e mirë. Grantet Themelore (Core Grants) i referohen organizatës, 
për ti mundësuar të fokusohet në prioritetet e përfituesve të saj, të ndjekë misionin që ka dhe të 
punojë drejt arritjes së qëllimeve të përcaktuara. Ky lloj granti është i dedikuar për organizatat e 
shoqërisë civile që tashmë kanë një ndikim të rëndësishëm në fushat e sigurisë, stabilitetit dhe 
qeverisjes së mirë dhe kanë potencial për ndikim edhe më të madh në komunitet. Me fjalë të tjera, 
Grantet Themelore nuk parashikojnë zhvillimin e projektit me aktivitete specifike. 

Pyetja 30: Në listën e dokumenteve të nevojshme për aplikim është përmendur edhe buxheti operativ 
për vitin 2023 (Aneksi 3). Udhëzimet shtesë lidhur me përmbajtjen e këtij dokumenti nuk janë dhënë 
dhe as nuk mund të konkludohet qartë nga kategoritë në formularin e buxhetit operacional (Aneksi 
3). Pyetje: A është e nevojshme të dorëzohet buxhet vetëm për shpenzimet e planifikuara operative 
dhe shpenzimet e aktiviteteve programore (pika 5) të cilat planifikohet të mbështeten financiarisht 
nga ky projekt? Apo, nën buxhetin operativ nënkuptoni buxhetin vjetor të organizatës me pasqyrë të 
të gjitha shpenzimeve operative dhe shpenzimeve të aktiviteteve programore për të cilën organizata 
ka siguruar apo planifikon të sigurojë financime nga donatorë të tjerë? 

Në dokumentin Aplikimi për Grantet Themelore (Core Grants), pika 4 thuhet se: dorëzoni Strategjinë 
dhe Planin Vjetor të Punës përmes Platformës së Menaxhimit të Granteve. Pyetje: A kërkohet plani 
vjetor i punës për vitin 2023 apo edhe për vitin e dytë të financimit? A u referohet plani i kërkuar i 
punës vetëm atyre aktiviteteve që do të mbështeten drejtpërdrejt përmes këtij Granti Themelor ose 
planit total vjetor të punës së organizatës? Nëse kërkohet plani i përgjithshëm Vjetor i Punës i 
organizatës, sa duhet të jetë i detajuar - a kërkohen objektivat e aktivitetit kyç apo aktivitetet e sakta 
nga të gjitha projektet e organizatës? 

Përgjigje: Me buxhetit organizativ, ne konsiderojmë buxhetin vjetor të organizatës ku pasqyrohen të 
gjitha shpenzimet operative dhe shpenzimet e aktiviteteve të programit, për të cilat organizata ka 
siguruar ose planifikon të sigurojë financime nga donatorë të tjerë. Gjithashtu, kërkohet plani vjetor i 
punës për vitin 2023, i cili i referohet planit të përgjithshëm vjetor të punës së organizatës. Në formatin 
e buxhetit mund të gjeni udhëzime për plotësimin e këtij dokumenti.  

Pyetja 31: A keni paketë aplikimi për Grantet Themelore (Core Grants) në gjuhën angleze, përveç se 
në gjuhën lokale? 

Përgjigje: Jo. 

Pyetja 32: Sapo kemi marrë informacione për thirrjet që janë hapur për secilin shtet. Për Kosovën, 
informacionet janë të disponueshme vetëm në gjuhën shqipe. Ka shumë organizata që nuk përdorin 
gjuhën shqipe, por gjuhën serbe, e cila është gjuha e dytë zyrtare në Kosovë. Në organizatën tonë ne 
vijmë nga komunitete të ndryshme kështu që përdorim kryesisht anglisht. Megjithatë, do të ishte mirë 
nëse Thirrja është e disponueshme në të dyja gjuhët dhe si e tillë e hapur për komunitete të ndryshme. 
 

Përgjigje: Thirrja për aplikim për Grante Themelore (Core Grants) dhe të gjitha dokumentet e aplikimit 
janë në dispozicion në gjuhën shqipe dhe serbe. 

Pyetja 33: Organizata jonë dëshiron të aplikojë në thirrjet që janë hapur, por ne nuk e kuptojmë 
mënyrën e aplikimit. Ju lutemi na shpjegoni procedurën e aplikimit. 



Përgjigje: Informacione të hollësishme rreth aplikimit për Thirrjen Publike për Grante, mund të 
gjenden në link-un https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-Core-grants/.  

Pyetja 34: Jemi të regjistruar zyrtarisht prej më shumë se një viti, por si grup joformal ekzistojmë prej 
më shumë se 2 vitesh. Nuk kemi raportet që kërkohen gjatë regjistrimit në platformat e Grantit (raporti 
vjetor, raportet fiskale) 

Përgjigje: Për Grantet Themelore (Core Grants), organizatat që kanë më shumë se tre vjet përvojë si 
organizata të regjistruara zyrtarisht janë të pranuara për të aplikuar. 

Pyetja 35: A mund të aplikojnë organizatat që punojnë më pak se tre vjet (më pak se 3 vjet janë 
regjistruar) dhe a mund të aplikojnë organizata që janë në fazën e formimit të zyrës dhe ekipit (që nuk 
kanë ende infrastrukturë operative, por që punojnë dhe aplikojnë për thirrje të ndryshme)? 

Përgjigje: Jo, shikoni përgjigjen e pyetjes 34. 

Pyetja 36: Në buxhetin për Grante Themelore (Core Grants), a është e nevojshme të plotësohet 
buxheti aktual operativ apo propozim buxheti? A është e nevojshme që të dërgohet buxheti operativ 
I organizatës me shpenzime të planifikuara për 2023 dhe të ceket shuma që është siguruar nga fonde 
të tjera (qeliza F55), dhe diferenca që nuk është siguruar për financim nga fonde të tjera paraqet 
përcaktimin e financimit për Grante Themelore për të cilin ne aplikojmë në bazë të kësaj thirrje? 
Apo në buxhetin operativ ne deklarojmë vetëm pjesën e buxhetit tonë total për vitin 2023 për të cilin 
do të aplikojmë për Grantin Themelor (Core grant)? 
Gjithashtu kemi nevojë për informacion, a ka ndonjë kufizim në lidhje me përqindjen e shpenzimeve 
administrative në të gjithë buxhetin? 
 
Përgjigje: Shikoni përgjigjen e pyetjes numër 30. 
 

Pyetja 37: A mund të përdoret granti si kontribut për një projekt më të madh që do të rrisë vizibilitetin 
dhe ndikimin e vetë grantit? 

Përgjigje: Kjo pyetje nuk aplikohet për këtë lloj granti. 

Pyetja 38: Në aneksin 1 të dokumentit në gjuhën maqedonase thuhet që organizata duhet të ketë së 
paku 3 vjet përvojë në fushat e kësaj thirrje. Ne kemi më shumë se 10 vjet përvojë në fushën për të 
cilën dëshirojmë të aplikojmë, por jemi të regjistruar vetëm për një vit. A mund të aplikojmë për këtë 
thirrje? 

Përgjigje: Shikoni përgjigjen e pyetjes 34. 

Pyetja 39: Pasi kemi lexuar udhëzimet e thirrjes për Grante Themelore (Core Grants) në kuadër të 
projektit SMART Balkan, do të dëshironim të dinim nëse Thirrja ka për qëllim të mbështesë programe 
që janë tashmë të themeluara, apo mund të mbështesë krijimin e programeve të reja që përmirësojnë 
punën dhe përvojën e akumuluar të organizatës? 

Përgjigje: Grantet Themelore (Core Grants) i referohen mbështetjes së organizatës në tërësi. Ju lutemi 
lexoni me kujdes Udhëzimet për aplikim për grantet Themelore (Core Grants). 

Pyetja 40: Në udhëzimet për aplikim thuhet se thirrja për Grante Themelore (Core Grants) është për 
organizata me kapacitet të mesëm. Çfarë konsiderohet saktësisht nën kapacitetin mesatar dhe a ka 
ndonjë tregues që mat kapacitetin e organizatës? 

Përgjigja: Grantet Themelore (Core grants) janë grante të dedikuara për organizata që kanë arritur 
ndikim të rëndësishëm në fushat e sigurisë dhe stabilitetit dhe/ose qeverisjes dhe kanë potencial për 
ndikim edhe më të madh në komunitet. Në seksionin "Kriteret e aplikantëve" në Udhëzimet për 
aplikime për Grante Themelore, mund të gjeni kushtet për pranueshmërinë e organizatave në këtë 
thirrje. 

Pyetja 41: Në përputhje me kualifikimet e organizatave, degët e organizatave evropiane që janë të 
regjistruara sipas legjislacionit vendas, nuk mund të aplikojnë në këtë thirrje?. 

https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-core-grants/


Përgjigje: Po, granti është i dedikuar vetëm për organizatat lokale. Në seksionin "Kriteret e 
aplikantëve" në Udhëzimet për aplikime për Grante Themelore (Core Grants), mund të gjeni kriteret 
e pranimit për organizatat. 

Pyetja 42: A përfshihen organizatat që janë aktive në fushën e arsimit joformal, edukimit të të rinjve 
dhe grupeve të tjera në prioritetet strategjike të projektit? A është turizmi i qëndrueshëm si faktor i 
zhvillimit ekonomik në zonat e pazhvilluara një nga prioritetet e thirrjes? 

Përgjigje: Shikoni përgjigjen e pyetjes numër 14. 

Pyetja 43: Sipas parimit “pa mbivendosje”, a kanë të drejtë të aplikojnë në këtë thirrje organizatat që 
tashmë kanë grante institucionale/operative? 

Përgjigje: Shikoni përgjigjen e pyetjes numër 2. 

Pyetja 44: A ka një afat për regjistrim në platformë apo mund të jetë deri në afatin e vetë aplikimit? 

Përgjigje: Regjistrimi në platformë është vazhdimisht i hapur. Megjithatë, regjistrimi i mëparshëm në 
platformë është i detyrueshëm për të gjithë ata që duan të aplikojnë për ndonjë nga thirrjet. 

Pyetja 45: A janë këto projekte të përjashtuara nga TVSH? 

Përgjigje: Jo 

Pyetja 46: Çfarë nënkuptoni me fushën e sigurisë dhe stabilitet ? Dhe a duhet të operoni në të dyja 
fushat? Çfarë do të thotë konkretisht qeverisja dhe çfarë duhet të bëjmë ne si OJQ në këtë sektor? 

Përgjigje: Nuk është e detyrueshme që organizata të veprojë në të dyja fushat. Për më shumë detaje 
shikoni përgjigjen numër 14. 

Pyetja 47: Sipas formularit të aplikimit, në këtë hap duhet të dorëzohet aplikimi vetëm me të dhëna 
për organizatën, si dhe planet zhvillimore të saj, por jo me temë konkrete ku do të punohet? 

Përgjigje: Në seksionin “PROCESI I APLIKIMIT” në Udhëzimet për aplikime për Grantet Themelore 
(Core Grants) mund të gjeni informacion mbi procesin dhe dokumentacionin e nevojshëm. 

Pyetja 48: A mund të bashkëpunojnë institucionet arsimore shtetërore me organizata partnere? 

Përgjigje: Grantet Themelore (Core Grants) nuk kërkojnë partneritete. 

Pyetja 49: A janë pyetjet dhe udhëzimet nga Shtojca 2 shpjegimi i konceptit të aplikimit të projektit – 
si pjesë e strategjisë dhe aktiviteteve operacionale dhe planit organizativ? 

Përgjigje: Shtojca 2 është formati i aplikimit. 

Pyetja 50:  Në formën e buxhetit, a duhet që organizata të paraqesë buxhetin total për zbatimin e 
planit të saj vjetor, apo vetëm ato kosto që do të mbulohen nga granti?  

Përgjigje: Jo, këtu përfshihen planet e përgjithshme të organizatës për vitin 2023. 

Pyetja 51: A mund të përdoret ky grant për të bashkëfinancuar projekte të tjera që janë duke u 
zbatuar? 

Përgjigje: Fondet e grantit themelor mund të përdoren për zbatimin e çdo pjese të planit vjetor të 
organizatës. 

Pyetja 52: A mjafton të bashkëngjitet raporti financiar për vitin 2021 apo kërkohet raporti i datës 31 
mars 2022? 

Përgjigje: Raporti zyrtar financiar për vitin 2021 është i mjaftueshëm. 

Pyetja 53: A është aplikimi për grantin themelor përjashtues për aplikimin edhe për grantin rajonal? 

Përgjigje: Jo. Një organizatë mund të aplikojë për të dyja thirrjet. 

Pyetja 54: Si do të vendoset nëse do të financohen 3 ose më shumë organizata? 



Përgjigje: Grantet do të jepen për të paktën 3 aplikantë, por në përputhje me buxhetin e miratuar të 
grantit për Grantet Themelore (Core Grants) për këtë thirrje, është e mundur të përfshihen më shumë 
përfitues derisa të shpenzohet i gjithë fondi i planifikuar. 

Pyetja 55: A mund të aplikohet për rinovimin dhe mobilimin e hapësirës së dhomës së ndenjes së 
organizatës? 

Përgjigje: Grantet Themelore (Core Grants) jepen për të forcuar kapacitetet e organizatave të 
shoqërisë civile që kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në fushat e sigurisë dhe stabilitetit dhe/ose 
qeverisjes dhe kanë potencial për ndikim edhe më të madh në komunitet. Kur përgatitni aplikimin tuaj 
për Grantin Themelor (Core Grants), ju lutemi kushtojini vëmendje kritereve të aplikimit dhe vlerësimit 
të paraqitura në Udhëzimet për Aplikim. 

Pyetja 56: A mund të përdoret granti themelor për të përmirësuar kushtet për zhvillimin e aftësive 
sociale dhe profesionale të personave të verbër ose personave të tjerë me aftësi të kufizuara? 

Përgjigje: Nëse është një shoqatë ose organizatë joqeveritare që operon në fushat e sigurisë, 
stabilitetit dhe/ose qeverisjes së mirë (të cilat janë të listuara në thirrjen publike) dhe anëtarët, 
punonjësit dhe përdoruesit e saj janë kategoritë e listuara më sipër, është e mundur të përdoren 
grantet Themelore (Core Grants) për ngritjen e kapaciteteve për organizata të tilla. Ju lutemi kushtojini 
vëmendje kritereve të vlerësimit dhe pikësimit, të listuara në Udhëzimet për Aplikim. 

Pyetja 57: Me cilën datë llogaritet periudha trevjeçare e ekzistencës së organizatës, e cila është 
vendosur si kusht për aplikimin për GranteThemelore (Core Grants)? 

Përgjigje: Me datën e paraqitjes së aplikimit. 

Pyetja 58: Aplikimi për Grante Themelore duhet të jetë vetëm në gjuhën shqipe apo mund të bëhet 
edhe në anglisht? 

Përgjigje: Aplikimet për Grante Themelore (Core Grants) dorëzohen në gjuhën zyrtare të vendit ku 
organizata ka selinë dhe vepron. Për aplikantët nga Kosova, paketa e aplikimit përfshin formatet e 
aplikimi në gjuhën shqipe dhe serbe. 

Pyetja 59: A aplikohet thirrja për Grante Themelore (Core Grants) edhe për organizatat e konsoliduara, 
apo vetëm për organizatat e mesme? A ka kritere të veçanta për këtë, apo të vetmet kritere të 
aplikueshme janë ato nga thirrja e që nuk përjashtojnë asnjërin tip organizate? 

Përgjigje: Shihni përgjigjen e pyetjes numër 40. 

Pyetja 60: A është e detyrueshme që organizata të ekzistojë për tre vjet? A është ky një kriter 
eliminues? 

Përgjigje: Po, është e detyrueshme që organizata të ekzistojë (regjistruar ligjërisht) për të paktën tre 
vjet për t'u kualifikuar për grantin themelor (Core Grant). Në seksionin "KRITERET E APLIKANTËVE" në 
Udhëzimet për aplikime për Grante Themelore mund të gjeni kriteret për pranimit të organizatave për 
këto lloj grantesh. 

Pyetja 61: A është e pranueshme të dorëzohet një propozim aplikimi në partneritet me një ose dy OJQ 
lokale? 

Përgjigje: Në rastin e Granteve Themelore (Core Grant), organizata nuk aplikon në partneritet me 
organizata të tjera, por paraqet një aplikim individual. 

Pyetja 62: Organizata e shoqërisë civile ekziston vetëm një vit. A ka kritere për vitet e regjistrimit për 
të marrë pjesë në grant? 

Përgjigje: Shihni përgjigjen e pyetjes numër 60. 

Pyetja 63: A mund të aplikojë një organizatë lokale së bashku me një organizatë tjetër? 

Përgjigje: Shihni përgjigjen e pyetjes numër 61. 

Pyetja 64: A duhet të citohet në Statutin e organizatës (dokumentet e themelimit dhe menaxhimit) se 
organizata punon në fushat e stabilitetit dhe qeverisjes së mirë? 



Përgjigje: Grantet bazë janë të dedikuara për organizatat e shoqërisë civile që kanë një ndikim të 
rëndësishëm në fushat e sigurisë dhe stabilitetit, dhe/ose qeverisjes së mirë, dhe kanë potencial për 
të rritur më tej ndikimin e tyre në komunitetet në të cilat veprojnë. Organizata duhet të demonstrojë 
përkushtimin e saj ndaj këtyre temave qoftë përmes dokumenteve ose përmes aktiviteteve. 

Pyetja 65: A njihen shpenzimet e TVSH-së dhe a ka një përqindje për kostot administrative? 

Përgjigje: Po TVSH-ja është shpenzim i lejueshëm. Përqindja për shpenzimet administrative nuk janë 
përcaktuar. Është e rëndësishme që buxheti operativ të jetë në përputhje me nevojat e organizatës 
dhe planet e zhvillimit të saj, të cilat janë të detajuara në formularin e aplikimit. 

Pyetja 66: Nëse aplikoni për një grant si organizatë, a mund të aplikoni edhe si individ për të qenë 
vlerësues i jashtëm i granteve? A ka konflikt interesi? 

Përgjigje: Një individ nga një organizatë që aplikon për grant mund të aplikojë për të qenë vlerësues i 
jashtëm, por nuk mund të angazhohet në thirrjen për të cilën organizata e tij/saj ka aplikuar. 

Pyetja 67: A mund të aplikojnë organizatat për grante në kuadër të projektit SMART Balkan nëse 
aktualisht janë duke zhvilluar një projekt tjetër me Ministrinë e Punëve të Jashtme Norvegjeze si 
donator? 

Përgjigje: Organizatat që aktualisht janë duke zhvilluar projekte të tjera me mbështetjen e Ministrisë 
së Punëve të Jashtme Norvegjeze mund të aplikojnë për grante në kuadër të projektit SMART Balkan. 
Megjithatë, në të gjitha rastet duhet të respektohet "parimi i mos-mbivendosjes" - të njëjtat ose 
projekte të ngjashme të financuara aktualisht nga donatorë të tjerë (përfshirë Ministrinë e Punëve të 
Jashtme të Norvegjisë) nuk do të financohen. 

Pyetja 68: A duhet organizata të paraqesë një aplikim individual apo mund të paraqesë një aplikim të 
përbashkët me organizata të tjera? 

Përgjigje: Në rastin e Granteve Themelore (Core Grants), organizata aplikon individualisht dhe jo në 
partneritet me organizata të tjera. 

Pyetja 69: Të gjitha materialet e aplikimit duhet të nënshkruhen dhe vulosen nga organizata apo 
vetëm formulari i deklaratës? 

Përgjigje: Nga dokumentacioni i aplikimit për Grante Themelore (Core Grants), vetëm deklarata e 
aplikantit duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur. 

Pyetja 70: A ka të drejtë të aplikojë organizata nëse është themeluar këtë vit? Dhe nëse ky është një 
kriter, a mund të bashkëpunojë kjo organizatë me një organizatë tjetër? 

Përgjigje: Në rastin e Granteve Themelore (Core Grants), organizata aplikon individualisht dhe jo në 
partneritet me organizata të tjera. Organizatat e sapokrijuara nuk kanë të drejtë të aplikojnë për këtë 
thirrje. Në rubrikën "KRITERET E APLIKANTËVE" në Udhëzimet për aplikime për Grante Themelore, 
paraqiten kriteret që duhet të kenë organizatat për të aplikuar për këtë lloj granti. 

Pyetja 71: Aktualisht nuk ka opsion në faqen e internetit për të dorëzuar dokumentet e aplikimit. A do 
të shtohet ky opsion më vonë? 

Përgjigje: Siç thuhet në Udhëzimet për Grantet Themelore (Core Grants) , aplikimet duhet të 
dorëzohen online përmes Platformës së Menaxhimit të Granteve, nëpërmjet link-ut: 
https://gmp.smartbalkansproject.org/  nga 22 korrik 2022 deri më 7 gusht 2022. 
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