
 

 

Pyetje dhe Pergjigje 

Thirrjet Publike për Aplikim për Grante 

Shqipëria 
 

➢ Pyetje të përgjithshme  

 

Pyetja 1 - A mund të aplikojnë në këtë thirrje organizata të reja që nuk kanë histori të 

mëparshme në menaxhim projektesh? 

 

Përgjigje: Bazuar në kriteret e pranueshmërisë, organizatat e reja lejohen të aplikojnë për 

secilën nga katër thirrjet publike. Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 

1- Udhëzimet për Thirrjen për Aplikim. 

 

Pyetja 2 - A mund të regjistrohet një organizatë e sapokrijuar në Platformën e Menaxhimit të 

Granteve? 

 

Përgjigje: Po, të gjitha organizatat mund të regjistrohen në Platformën e Menaxhimit të 

Granteve. 

 

Pyetja 3 - A mund të aplikojë një organizatë e cila ka rezultuar fituese e Grantit Themelor në 

fazën e parë? 

 

Përgjigje: Organizata mund të aplikojë për Thirrjen për Aplikime edhe nëse aktualisht është 

duke zbatuar një projekt tjetër të mbështetur nga SMART Balkans. Megjithatë, organizata nuk 

mund të zbatojë më shumë se dy projekteve të financuara nga projekti SMART Balkans në të 

njëjtën kohë. 

 

Pyetja 4 - A mund të aplikojë një individ për grante? 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 1- Udhëzimet për 

Thirrjen për Aplikim. Individët nuk mund të aplikojnë për Thirrjen për Aplikim për Grante. 

 

Pyetja 5 - Sa është përqindja e lejuar për shpenzime pagash për burimet njerëzore në buxhet? 

 

Përgjigje: Nuk ka kritere për përqindje në secilën linjë buxhetore, megjithatë linjat e 

planifikuara buxhetore duhet të jenë në koherencë me idenë e projektit dhe aktivitetet e 

planifikuara. 

 

Pyetja 6 - A mund të aplikojë një organizatë për më shumë se një Thirrje për Aplikim? 

 



 

 

Përgjigje: Organizata mund të aplikojë për më shumë se një Thirrje për Aplikim. Megjithatë, 

organizata nuk mund të zbatojë më shumë se dy projekteve të financuara nga projekti SMART 

Balkans në të njëjtën kohë. 

 

Pyetja 7 - Për t'u regjistruar në platformë raporti narrativ duhet të jetë i vitit 2022, apo mund 

të ngarkohet edhe raporti i mëparshëm? 

 

Përgjigje: Raporti për vitin e kaluar është gjithashtu i pranueshëm. Megjithatë, kur raporti i ri 

të përgatitet nga organizata, ai duhet të dorëzohet në Platformën e Menaxhimit të Granteve. 

Viti i raportit narrativ duhet patjetër të korrespondojë me vitin e raportit financiar. 

 

Pyetja 8 - A ka kuota specifike për grante për pakicat kombëtare, si dhe minoritetet rome dhe 

egjiptiane? 

 

Përgjigje: Thirrjet e projektit SMART Balkans nuk kanë kuota të dedikuara për asnjë grupim. 

Ato janë njëlloj të hapura për të gjithë aktorët e shoqërisë civile që kontribuojnë në fushat 

tematike të projektit: Siguria, Stabiliteti dhe Mirëqeverisja. 

 

Pyetja 9 - A mund të aplikojë një organizatë për një projekt që ka marrë një pjesë të financimit 

nga një donator tjetër? 

 

Përgjigje: Në këtë rast, aplikanti duhet të ketë parasysh parimin e mos mbivendosjes, pasi 

SMART Balkans nuk mund të financojnë aktivitete që tashmë financohen nga një donator 

tjetër. Aplikantët mund të paraqesin projekte që janë bashkëfinancim i projekteve të tjera, 

megjithatë është e rëndësishme të shpjegohet se si ky fond do të kontribuojë në projektin aktual 

(vlera e shtuar) dhe si ky projekt kontribuon në fushat tematike të SMART Balkans: Siguria, 

Stabiliteti dhe Mirëqeverisja. 

 

Pyetja 10 - A lejohet aplikimi të jetë vazhdim i një projekti të përfunduar, apo zhvillim i të 

njëjtit projekt në një territor tjetër? 

 

Përgjigje: Aplikantët mund të paraqesin projekte që janë vazhdimësi e projekteve të tjera që 

kanë përfunduar, megjithatë është e rëndësishme të shpjegohet se si do të kontribuojë ky fond 

dhe se si do të ndikojë në fushat tematike të SMART Balkans: Siguria, Stabiliteti dhe 

Mirëqeverisja. 

 

Pyetja 11 - A njihet TVSH si shpenzim në projektin SMART Balkans? 

 

Përgjigje: Pagesa e TVSH-së njihet si kosto në projektin SMART Balkans. Aplikantët duhet 

ta përfshijnë këtë kosto gjatë përgatitjeve të buxhetit. 

 

Pyetja 12 - A lejohet aplikimi me projekte që fokusohen në respektimin e të drejtave të njeriut? 



 

 

Përgjigje: Organizatat duhet të aplikojnë me ide dhe projekte që kontribuojnë në dy fushat 

tematike të projektit: Siguria, Stabiliteti dhe Mirëqeverisja. Si e tillë, është e rëndësishme të 

përcaktohet se si çdo ide kontribuon në dy fushat tematike të projektit. 

 

Pyetja 13 - A lejohet kostoja indirekte? 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni Shtojca 2 – Buxheti për të parë përqindjen e kostove indirekte 

në Thirrjen përkatëse për Aplikime. 

 

Pyetja 14 - A mund të aplikojnë sindikatat në thirrjen për grante? 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikantit në Shtojca 1- Udhëzimet për 

Thirrjen për Aplikim. Vetëm organizatat e regjistruara si organizata jofitimprurëse/ 

joqeveritare, në bazë të ligjit Nr. 80/2021 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” 

kanë të drejtë të aplikojnë. 

 
➢ Ndërhyrjet kombëtare 

 

Pyetja 15 - A ka një numër të caktuar zonash për zbatimin e ndërhyrjejes për t’u konsideruar 

ndërhyrje kombëtare? 

 

Përgjigje: Nuk ka një numër specifik zonash që të konsiderohet si Ndërhyrje Kombëtare. Është 

e rëndësishme të specifikohet se si projekti kontribuon në sfidat e vendit në nivel kombëtar dhe 

se si ai mbështetet në prioritetet, ligjet dhe strategjitë kombëtare. 

 

Pyetja 16 - Grantet kombëtare duhet të zbatohen vetëm në Shqipëri apo mund të bëhet një 

projekt i përbashkët në dy ose më shumë vende? 

 

Përgjigje: Grantet kombëtare janë të destinuara vetëm për projekte në nivel kombëtar. Në këtë 

Thirrje për Aplikim nuk lejohen projekte të përbashkëta në më shumë se një shtet. 

 

Pyetja 17 - A mund të aplikojë një universitet jopublik për Grante për Ndërhyrje Kombëtare? 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 1- Udhëzimet për 

Thirrjen për Aplikim. Vetëm organizatat jofitimprurëse/joqeveritare, regjistruar bazuar në 

ligjin Nr. 80/2021 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” kanë të drejtë të aplikojnë 

për Grante për Ndërhyrje Kombëtare. 

 

Pyetja 18 - A është e nevojshme të krijohet një konsorcium organizatash për aplikimet për 

Grante për Ndërhyrje Kombëtare? 

 



 

 

Përgjigje: Nuk është e nevojshme të krijohet një konsorcium për Grantet për Ndërhyrje 

Kombëtare. 

 

Pyetja 19 - Nëse kalohet me sukses faza e concept note për Grantet për Ndërhyrje Kombëtare, 

në fazën e ardhshme a është kriter i vlerësimit një kufi i caktuar i qarkullimit financiar të 

organizatës në 3 vitet e fundit? 

 

Përgjigje: Jo, nuk ka kufi të qarkullimit vjetor të organizatës si kriter për aplikimin dhe për 

vlerësimin e organizatës. Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 1- 

Udhëzimet për Thirrjen për Aplikim. 

 
➢ Grantet për Media 

 

Pyetja 20 - Cilat janë kriteret për vlerësimin e aplikimeve për Grante për Media? 

 

Përgjigje: Kriteret për vlerësimit për Grante për Media janë të publikuara në Shtoca 1 - 

Udhëzimet për Aplikim për Grante për Media. Ju lutemi, referojuni Thirrjes përkatëse për 

Aplikim. 

 

Pyetja 21 - Në dokumentet e aplikimit thuhet se materiali promovues i printuar është i 

përjashtuar nga shpenzimet. A përfshihen këtu banerat apo bluzat e printuara? 

 

Përgjigje: Projekti përjashton çdo material të printuar në letër. Lejohen banerat dhe bluzat e 

printuara, vetëm nëse ka nevojë të madhe dhe të argumentuar për printimin e këtyre 

materialeve. 

 

Pyetja 22 - A lejohen stacionet radiotelevizive të aplikojnë për grante mediatike? 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 1- Udhëzimet për 

Thirrjen për Aplikim. Kompanitë private mediatike kanë të drejtë të aplikojnë për Grante për 

Media. 

 

Pyetja 23 - A lejohet një organizatë e shoqërisë civile që prodhon produkte mediatike të 

aplikojë për grante mediatike? 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 1 - Udhëzimet për 

Thirrjen për Aplikim. Organizatat e shoqërisë civile që prodhojnë materiale meditike lejohen 

të aplikojnë për Grante për Media. 

 

Pyetja 24 - A mund të aplikojnë mediat lokale në thirrjen për Grante për Media? 



 

 

Përgjigje: Ju lutemi referojuni seksionit Kriteret e aplikuesit në Shtojca 1- Udhëzimet për 

Thirrjen për Aplikim. Kompanitë private mediatike kanë të drejtë të aplikojnë për Grante për 

Media. 

 
➢ Grantet Kreative  

 

Pyetja 25 - Në rastin e aplikimit nga grupe joformale, çfarë dokumentesh nevojiten për 

regjistrim në Platformën e Menaxhimit të Granteve? 

 

Përgjigje: Grupet joformale nuk kanë nevojë të regjistrohen në Platformën e Menaxhimit të 

Granteve. Ky është një kriter i detyrueshëm vetëm për organizatat dhe kompanitë mediatike. I 

gjithë komunikimi për aplikim nga grupet joformale do të bëhet përmes emailit. Ju lutemi 

referojuni dokumentit Aneksi 1 - Udhëzimet për aplikimet për Grante Kreative. 

 

Pyetja 26 - Në Grantet Kretive, shuma prej 11,000 Euro është vetëm për një projekt apo për të 

dy projektet së bashku, d.m.th., 5.500 Euro për secilin? 

 

Përgjigje: Buxheti maksimal për një projekt është 109,000 NOK (afërsisht 11,000 EUR). Ju 

lutemi referojuni seksionit – Korniza Financiare në Shtojca 1 – Udhëzimet për Aplikim për 

Grante Kreatie. 

 


