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1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME 

Ky Udhëzues synon ofrimin e informacioneve praktike për aplikantët e Skemës së Granteve 
ABD 2019. Udhëzuesi iu ndihmon aplikantëve të dorëzojnë projekt propozime, si dhe siguron 
informacione rreth procedurës së aplikimit, kualifikueshmërisë dhe kritereve të përzgjedhjes, 
si dhe procedurave të vendim-marrjes.   

“Skema e Granteve ABD” (e emërtuar si e tillë për qëllimet e këtij Udhëzuesi) do të realizohet 
nga Zyra/Sekretariati i SWG në emër të Grupit Permanent të Punës për Zhvillim Rural 
Rajonal në partneritet me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ), në kuadër të projektit ”Mbështetje Diversifikimit Ekonomik të Zonave Rurale në 
Europën Juglindore (SEDRA)”. 

Skema e granteve është hartuar për të mbështetur zhvillimin e Zinxhirit të Vlerave të Turizmit 
Malor në rajonet ndërkufitare të “Prespës”, “Sharrit" dhe “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna“, 
lidhur me potencialin për të krijuar vlerë të shtuar në mënyrë sociale, kulturore, mjedisore 
dhe të qëndrueshme. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përfshirjes së grave dhe të rinjve 
në zonat ndërkufitare përkatëse.  
Promovimi dhe bashkërendimi i Skemës së Granteve ABD të rajoneve ndërkufitare të 
“Prespës”, “Sharrit” dhe “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” realizohet nga SWG RRD në 
partneritet me GIZ.  

2. HISTORIKU 

2.1 Çfarë është SWG? 

SWG është Organizatë Ndërqeveritare Ndërkombëtare, e cila përbëhet nga institucionet 

qeveritare të Europës Juglindore (EJL) përgjegjëse për bujqësi dhe zhvillim rural (Ministritë e 

Bujqësisë) në vendet dhe territoret e Europës Juglindore (EJL). 

Vizioni i SWG-së është të promovojë bujqësi novatore dhe zhvillim rural të qëndrueshëm 

nëpërmjet bashkëpunimit rajonal, të përmirësojë jetesën rurale në vendet e EJL-së. 

Veprimtaria kryesore e SWG-së organizohet nëpërmjet aktiviteteve të realizuara në fushat 

vijuese:  

- Rrjetëzim dhe ngritje kapacitetesh të Institucioneve Anëtare të SWG-së; 

- Lehtësim të bashkëpunimit rajonal ndërmjet aktorëve rural në rajonin e EJL-së; 

- Zbatim të qasjes së bazuar në rajone si një vegël për të nxitur rritjen e qëndrueshme 

në rajonin e EJL-së. 

2.2 Çfarë është Qasja e Bazuar në Rajone (ABD)? 

Qasja e Bazuar në Rajone (ABD) konsiderohet të jetë një qasje novatore dhe efektive për të 

lehtësuar rritjen e qëndrueshme në zonat rurale që janë në rënie. Kjo qasje është një 

koncept i përshtatur sipas zonave gjeografike të Rajoneve Ndërkufitare në Ballkanin 

Perëndimor, karakterizohet me probleme konkrete e të ndërlikuara zhvillimore. Qasja zbaton 

një metodologji gjithëpërfshirëse, pjesëmarrëse, si dhe fleksible dhe siguron integrim dhe 

koherencë.  

Është e përshtatshme në veçanti për zonat ku është e pranishme njëra nga gjendjet vijuese: 

hendek varfërie, fatkeqësi njerëzore ose post-natyrore, mjedise post-konfliktuoze dhe 

çështjet e përjashtimit (ekskluzionit). 
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2.3 Projekti: Mbështetje Diversifikimit Ekonomik të Zonave Rurale në 

Europën Juglindore (SEDRA) 

Projekti rajonal: Mbështetje Diversifikimit Ekonomik të Zonave Rurale në Europën Juglindore 
(SEDRA) i përfshin shtetet vijuese: Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoni të 
Veriut, Mal të Zi dhe Serbi. Vendet e Europës Juglindore karakterizohen me pabarazi të 
mëdha ndërmjet zonave urbane dhe rurale. Pothuajse gjysma e popullsisë jeton në zona 
rurale, ndërsa shumica e tyre varen financiarisht nga bujqësia dhe pyjet. Në pjesën 
dërmuese të zonave rurale, mungesa e të ardhurave dhe punësimeve, shpopullimi dhe 
braktisja e tokave, si dhe përdorimi i paqëndrueshëm i burimeve natyrore kanë çuar në 
humbje të mëdha të qëndrueshmërisë ekonomike, cilësi më të ulët të jetës, tokë më pak të 
kultivuar, si dhe humbje të madhe të biodiversitetit. 

Nga ana tjetër, trashëgimia e pasur dhe tepër e llojllojshme natyrore dhe kulturore e zonave 
rurale ofron një potencial të madh për diversifikim të ekonomisë rurale. Konservimi dhe 
përdorimi i qëndrueshëm mund të jenë thelbësor për ringjalljen e zonave rurale të vendeve të 
Europës Juglindore (EJL), kryesisht në fushën e bujqësisë, pyjeve, artizanale, turizëm dhe 
digjitalizim. 

SEDRA kontribuon në përmirësimin e kapaciteteve për politika zhvillimore rurale të bazuara 
në fakte që fokusohen në diversifikimin ekonomik të rajonit, si dhe e lehtëson zhvillimin e 
bazuar në komunitet dhe rajone dhe promovimin e zinxhirit të vlerave në zonat rurale dhe 
ndërkufitare. Po zhvillohen modele afariste të qëndrueshme në rajonet më të dobëta kufitare 
dhe zinxhiret e vlerave të selektuara. Kjo përfshin përmirësimin e prodhimit, përpunimit, 
distribuimit dhe marktingut të produkteve bujqësore dhe të egra, artizanaleve vendore dhe 
traditave gastronomike, turizmin e qëndrueshëm dhe digjitalizimin. 

Përkrahja realizohet nëpërmjet masave të llojllojshme për ngritje të kapaciteteve, përkrahjes 
së synuar në investime për aktorët kryesorë përkatës të sektorit publik dhe privat, si dhe me 
lehtësimin e bashkëpunimit dhe rrjetëzimit përgjatë zinxhirit të vlerave, kryesisht duke synuar 
rritjen e vlerës së shtuar dhe punësimit me përmirësimin e qasjes në financa, shërbime dhe 
tregje. 

2.4 Përkrahja e Zinxhirit të Vlerave të Turizmit Malor 

Nocioni ‘zinxhiri i vlerave’ i referohet faktit që përderisa pruduktet/shërbimet primare kalojnë 

nëpërmjet fazave të zinxhirit të vlerave, vlera e tyre ekonomike rritet nëpërmjet kombinimit të 

tyre me burime tjera. Prandaj, ky zinxhir i vlerave është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e 

qëndrueshëm rural, si dhe përmirësimi i “konkurrueshmërisë së zinxhirit të vlerave” njihet si 

një qasje e fuqishme për rritjen e të ardhurave rurale, krijimin e vendeve të punës dhe nxitjen 

e rritjes ekonomike në zonat rurale. 

Zinxhiri i vlerave të turizmit malor në rajonet ndërkufitare të “Prespës”, “Sharrit” dhe 

“Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”:  

Qëllimi i përgjithshëm i Zinxhirit të Vlerave të Turizmit Malor është të forcojë turizmin malor si 

një burim i rëndësishëm i të ardhurave dhe punësimeve për popullsinë e rajoneve të synuara 

duke e rritur numrin e vizitave të vizitorëve dhe turistëve, si dhe me përfshirje më të madhe 

të ekonomive familjare rurale në shërbime që kanë të bëjnë me turizmin.  

Me forca të përbashkëta dhe bashkëpunim brenda zinxhirit të vlerave të përfaqësuesve të 

sektorit publik, privat dhe sektorit qytetar në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar, pritet të arrihen 

rezultatet vijuese: rajonet e synuara sigurojnë një ofertë të llojllojshme turistike; rajoni njihet 

si një destinacion tërheqës për turizëm malor; popullsia vendore është e motivuar dhe 

 
* Ky emërtim nuk ka asnjë paragjykim për pozitën dhe statusin, si dhe është në përputhje me Deklaratën për Pavarësinë e 
Kosovës të UNSCR 1244 dhe ICJ. 
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posedon shkathtësi për t’u përfshirë me sukses në ofrimin e shërbimeve turistike, si dhe 

aktorët përkatës të turizmit malor të bashkëpunojnë brenda rajonit dhe përtej kufijve.  

   

3. OBJEKTIVAT E SKEMËS SË GRANTEVE  

Objektivi kryesor i Skemës së Granteve ABD në kuadër të Projektit SEDRA është të 

kontribuojë në diversifikimin e veprimtarive ekonomike në zonat rurale të EJL-së nëpërmjet 

forcimit të zinxhirit të përzgjedhur të vlerave në rajonet ndërkufitare përkatëse. Me qëllim 

realizimin e këtyre objektivave të Zinxhirit të Vlerave të Turizmit Malor në rajonet ndërkufitare 

të “Prespës”, “Sharrit” dhe “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” parashikohet të sigurohet 

përkrahje për aplikantët e sektorit privat, qytetar dhe publik, të cilët ofrojnë shërbime turistike 

ose merren me zhvillimin e turizmit malor në rajonet e synuara.   

Në veçanti, objektivat specifike të Skemës së Granteve janë:  

• Të përmirësojë standartet e cilësisë në fushën e turizmit malor; 

• Të përmirësojë dhe diversifikojë ofertën e turizmit malor; 

• Të përmirësojë marketingun dhe shitjen e produkteve ekzistuese dhe të reja;  

• Të krijojë vende të reja pune dhe të gjenerojë të ardhura;  

• Të zhvillojë më tej dhe forcojë bashkëpunimin, rrjetëzimin dhe lidhjet ekonomike 

ndërmjet aktorëve në zinxhirin e vlerave të turizmit malor;  

• Të përfshijë gratë dhe të rinjtë1; 

• Të përfshijë digjitalizimin dhe mundësitë digjitale si një vegël për zhvillimin e biznesit; 

• Të sigurojë përkrahje plotësuese financiare për zinxhirin e vlerave të turizmit malor. 

4. ALOKIMI I FINANCAVE SIPAS THIRRJES  

Vlera indikative e përgjithshme që është në dispozicion në këtë Skemë të Granteve ABD në 

rajonet ndërkufitare të “Prespës”, “Sharrit” dhe “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” vlerësohet të 

jetë 90.000 EUR. SWG-ja e rezervon të drejtën që mos të akordojë të gjitha fondet e kësaj 

thirrjeje për propozime.  

Madhësia e granteve  

Aplikantët kualifikohen si individë, si dhe në partneritete: lokale, ndërkufitare dhe ndërmjet 

rajoneve ndërkufitare siç është paraqitur në Udhëzues.  

Vlera e grantit për një përfitues individual që akordohet sipas kësaj Thirrjeje për Propozime, 

duhet të jetë ndërmjet minimumit dhe maksimumit vijues për kostot e kualifikuara:  

• vlera minimale: 1.000 EUR  

• vlera maksimale: 10.000 EUR  

E njëjta vlerë minimale dhe maksimale vlen edhe për një projekt për të cilin aplikojnë një 

grup përfituesish në formë partneriteti sipas kësaj Thirrjeje për Propozime.  

 
1 Personat më të rinj se 40 vjeç 
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Shembull: 3 përfituesë/partnerë për një projekt mund të aplikojnë së bashku për një vlerë 

deri në 10.000 EUR, përafërsisht 3.300 EUR për një aplikant.  

Vlera e grantit për çdo përfitues mund të jetë deri në 60 % të kostos totale të kualifikuar (60% 

janë baraz me maksimumin 10.000 EUR). Kostoja e mbetur e ndërhyrjes duhet të financohet 

nga përfituesi ose nga burime tjera.  

Është e rëndësishmë të kihet parasysh se TVSH-ja nuk konsiderohet si kosto e 

kualifikuar. 

Shembull: Investimi total i përfituesit është 18.000 EUR, nga të cilat rreth 15.000 EUR 

konsiderohet si kosto e kualifikuar  (vlera pa TVSH). Përfituesi do të pranojë 60 % të kostos 

së kualifikuar - 9.000 EUR. 

5. RREGULLAT E ZBATUESHME SIPAS KËSAJ THIRRJEJE PËR 

PROPOZIME  

Ky udhëzues i përcakton rregullat e kualifikueshmërisë, aktiviteteve, kostos, dorëzimit të 

koncept notave, paketës së kompletuar të aplikacionit, selektimin dhe realizimin e 

aktiviteteve të financuara nga kjo Thirrje.  

5.1 Zonat/rajonet që kualifikohen  

Grantet do të jenë në dispozicion në vendet/territoret dhe bashkitë vijuese të rajoneve 

ndërkufitare të “Prespës”, “Sharrit”, “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna“: 

Rajoni ndërkufitar i “Prespës” (shtetet dhe bashkitë):  

Shqipëri: Pogradec, Pustec, Maliq, Korçë, Devoll dhe Kolonjë;  

Maqedoni të Veriut: Ohër dhe Resnjë;  

Rajoni ndërkufitar i “Sharrit” (shtetet/territoret dhe bashkitë): 

Shqipëri: Kukës;  

Kosovë*: Dragash, Prizren dhe Shtërpc;  

Maqedoni të Veriut: Jegunovcë dhe Tearcë;  

Rajoni ndërkufitar i “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” (shtetet/territoret dhe bashkitë):  

Shqipëri: Shkodër, Malësi e Madhe dhe Tropojë; 

Kosovë*: Pejë, Junik dhe Deçan; 

Mal të Zi:  Plav, Andrijevica, Berane, Rozaje dhe Gusinje;  

5.2 Kriteret e kualifikimit  

Ekzistojnë grupet vijuese të kritereve të kualifikimit, lidhur me:  

• Aplikantin(tët) që mund të kërkojnë grant dhe partneriteti i tyre; 

• Sektorët ekonomik të kualifikueshëm për përkrahje; 

• Lloji i ndërhyrjeve të kualifikueshme; 

• Llojet e kostos që mund të konsiderohen gjatë përcaktimit të vlerës së grantit.  
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5.2.1 Kualifikimi i aplikantëve – cili mund të aplikojë?  

Që të kualifikohen për një grant, aplikantët:  

• Janë aplikantë nga sektori privat, civil ose publik, që operojnë si subjekte juridike të 

regjistruara, si psh.:  

- Ekonomitë familjare rurale, ofruesit e shërbimeve të turizmit malor, objektet 

turistike (hotelet e vegjël, hostele, kasolla malore, lokalitete kampingu, katune, 

objektet e kateringut), objektet e përpunimit të ushqimit tradicional; prodhues 

të vegjël ushqimor, artizanale; 

- Organizatat jo për fitim (OJF), organizatat e shoqërisë qytetare (OshQ) 

shoqatat, organizatat e fermerëve, organizatat turistike/shoqatat/klasterët, 

kooperativat, Grupet Lokale të Veprimit (GLV) dhe klubet malore dhe të 

sportit; 

- Organizatat e turizmit lokal dhe rajonal, agjencitë e zhvillimit lokal e rajonal, 

sipërmarrjet publike dhe institucionet publike, parqet kombëtare/autoritetet e 

zonave të mbrojtura; 

• Duhet të propozojnë projekte për t’u realizuar në territorin e bashkive të rajoneve 
ndërkufitare të cekura në pikën 5.1 – rajonet që kualifikohen.  

• Duhet të jenë të regjistruara dhe funksionale në regjistrin tregtar/regjistrin e bizneseve 
bujqësore/regjistrin e ofruesve privat të akomodimit ose një regjistër tjetër në 
përputhje me legjislacionin e vendit, për së paku 6 muaj para dorëzimit të koncept 
notës; 

• Në rast të investimeve lidhur me veprimtari ndërtimore (përshtatje dhe rinovim) të 

ndërtesave ose blerjen e paisjeve, aplikanti duhet të provojë që ai/ajo është pronari/ja 

e tokës/objektit ose të ketë kontratë afatgjate të qirase, për së paku 5 vite. 

 

5.2.2 Sektorët e përgjithshëm ekonomik që kualifikohen për përkrahje  

Sektorët në vijim kualifikohen për përkrahje:  

• Sektori i turizmit dhe shërbimet që kanë të bëjnë me turizmin; 

• Bujqësia që lidhet me turizmin;  

5.2.3 Lloji i aktiviteteve që kualifikohen 

• Përmirësimi dhe ngritja e standarteve të akomodimit, hotelierisë dhe shërbimeve tjera 

lidhur me turizmin; 

• Ngritja e objekteve për shitjen dhe shijimin e produkteve tradicionale dhe produkteve 

pyjore jo-drusore si pjesë përbërëse e ofertës turistike, siç janë dyqanet/info 

pikat/sallat e shijimit/fermat e hapura, etj.;  

• Zhvillimi i infrastrukturës së re dhe përmirësimi i infrastrukturës së turizmit malor 

publik lidhur me aktivitete të shkallës së vogël, si p.sh.:  

o Hiking.çiklizmi malor/ski/shtigje për kuaj (ngritja, shënjimi dhe vendosja e 

sinjalizimit);  

o Bivuak ose zona të çlodhjes, platforma vëzhgimi, tabela informimi përgjatë 

shtigjeve, zona pë gjueti me hark, zip-linja, via ferrata, etj. 

• Përmirësimi i paisjeve turistike me qera për të përmirësuar sigurinë dhe standartet; 
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• Zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja të turizmit malor brenda dhe përtej 

rajoneve të synuara; 

o Promovimi dhe aktivitetet tjera që e përkrahin shitjen e produkteve të turizmit 

malor;  

o Solucione digjitale për përmirësimin e realizimit të shërbimeve, si dhe 

promovimin/marketingun dhe shitjet;   

o Zhvillimi i shërbimeve dhe produkteve të turizmit rural dhe malor 

• Promovimi i produkteve tradicionale si pjesë përbërëse e ofertës turistike, siç janë 

paraqitjet për specialitetet/suveniret e fermave rajonale nëpër gjellëtore, iniciativat për 

furnizim të produkteve bujqësore vendore për restorantet dhe gjellëtoret, etj. 

• Aktivitete bashkëpunimi përgjatë zinxhirit të vlerave të turizmit malor;   

Shënim: Në raste të jashtëzakonshme, kostoja për aktivitetin lidhur me promovimin 

duhet të jetë komponentë e pjesshme dhe e kufizuar e investimit total deri në 20% të 

kostos së kualifikuar. Miratimin për promovim e bën SWG-ja. 

 

5.2.4 Kualifikueshmëria e kostos në kuadër të grantit 

Vetëm kostoja e kualifikuar e shkaktuar pas firmosjes së kontratës mund të merret parasysh 

për grantin dhe ai duhet të bazohet në koston reale dhe dokumentacion mbështetës origjinal.  

Kostoja e kualifikuar: 

Kostoja e kualifikuar në fakt shkaktohet nga Përfituesi, i cili i përmbush të gjitha kriteret 
vijuese:  

a) kostoja që shkaktohet gjatë realizimit të grantit; 

b) ajo paraqitet në buxhetin e përgjithshëm të grantit;  

c) ajo është e nevojshme për realizimin e grantit;  

d) ajo është e identifikueshme dhe e verifikueshme, në veçanti të evidentohet në 
kontabilitetin e Përfituesit, si dhe përcaktohet sipas standarteve të kontabilitetit dhe 
praktikat e zakonshme të kontabilitetit për kostot, të cilat janë të aplikueshme për 
Përfituesin;  

e) ajo është në përputhje me kërkesat e aplikueshme të legjislacionit tatimor dhe 
social;  

f) ajo është e arsyeshme, e justifikueshme dhe në përputhje me kërkesat e 
menaxhimit të shëndetshëm financiar, në veçanti lidhur me ekonominë dhe 
efiçencën.  

Lidhur me kriteret e kualifikueshmërisë më sipër, më poshtë është dhënë një listë e 
shembujve të kostove të kualifikueshme. Kjo nuk është listë e plotë, ndërsa edhe kostot tjera 
të përmendura më poshtë mund të konsiderohen për financat, nëse qartë kontribuojnë në 
arritjen e objektivave të skemës së granteve. 

• Rinovimi/përshtatja/përmirësimi i cilësisë së objekteve të akomodimit për vizitorët në 

ekonomi familjare, hotele/hostele, kampe, katunë, kasolla malore, etj.; 

• Paisje për akomodim ose objekte të rekreacionit për vizitorët në ekonomi familjare, 

hotele/hostele të vegjël, kampe, katunë, kasolla malore, etj.; 

• Infrastrukturë të vogël dhe paisje për aktivitetet turistike të sapokrijuara;  
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• Aksesorë për vizitorë në ekonomi familjare, hotele/hostele, kampe, organizata të 

turizmit të cilat tashmë japin me qira paisje të ngjashme: p.sh. biçikleta, tenda, 

kajakë, paisje sporti, etj.;  

• Paisje për shënjimin e shtigjeve turistike (hiking/çiklizëm malor/shtigje për kuaj, etj.);  

• Paisje dhe aksesorë për prezantimin e ofertave turistike në rajon; 

• Rindërtim dhe pajimi i lokaliteteve turistike, zonave të rekreacionit dhe piknikut, si dhe 

vendeve të shëtitjes/vendeve për vëzhgimin e zogjve. 

• Rinovimi/përshtatja e ambienteve për përgatitjen, servimin dhe shitjen e ushqimit dhe 

pijeve për vizitorët në ambiente turistike, restorante, tregje lokale; 

• Paisje për përgatitjen, servimin dhe shitjen e ushqimit dhe pijeve për vizitorët në 

ambiente turistike, restorante, tregje lokale; 

• Kostoja e prokurimit të paisjeve për promovim (stande, gjësende reklamimi, panele, 

etj.); 

Kostot e mallrave dhe shërbimeve tjera janë të kualifikueshme, nëse janë furnizuar enkas 

për atë aktivitet dhe në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë Udhëzues. 

Shërbimet dhe mallrat e tilla përfshijnë, për shembull, material promocinale të shtypura, 

mjete të konsumueshme dhe furnizime. 

Digjitalizimi:  

• Zhvillimi i produkteve, shërbimeve, solucioneve dhe platformave digjitale. 

Aplikantët që përfshijnë blerje të produkteve, shërbimeve, solucioneve dhe platformave 
digjitale do të kenë prioritet si në vijim: 

• Ndikimin që do ta kenë shërbimet ose teknologjia digjitale mbi bizneset (e matur nga 

rritja e të ardhurave, rritja e bruto fitimit, rezultatet e punësimeve); 

• Deri në çfarë mase shërbimet ose teknologjia digjitale do të bëjnë që bizneset e 

zinxhirit të vlerave të jenë të konkurrueshme; 

• Potencialin që probabiliteti i teknologjisë digjitale ose shërbimet do të kenë për të 

krijuar vende të reja pune/rritjen e punësimit.  

Kostoja që nuk pranohet 

• Taksat (TVSH; Tatimi mbi të Ardhurat Personale dhe taksat tjera); 

• Akcizat doganore ose të importit, ose pagesa tjera; 

• Blerjet, marrja me qira ose dhënia me qira e tokës dhe objekteve ekzistuese; 

• Blerja e paisjeve të përdorura/të dorës së dytë; 

• Pagesat bankare, kostoja e garancive dhe pagesat e ngjashme; 

• Kostoja e konvertimeve, pagesat dhe humbjet e këmbimit lidhur me një llogari 

konkrete në Euro, si dhe shpenzime të tjera krejtësisht financiare; 

• Kostoja e amortizimit; 

• Borxhet dhe pagesat lidhur me shërbimet e borxheve; 
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• Komisionet për humbjet ose detyrimet e mundshme në të ardhmen; 

• Borxhi i normës së interesit; 

• Kredia ndaj palëve të treta; 

• Kostoja e riparimit të paisjeve; 

• Shpenzimet për hulumtime jo të kapitalizuara dhe për zhvillim; 

• Tarifat juridike dhe të kontabilitetit; 

• Kategoritë që tashmë janë financuar me ndonjë instrument tjetër; 

• Kostoja administrative dhe operacibale (pagat, pagesat ditore (per diem) paisje për 

zyrën, mirëmbajtja e makinave/veturave, karburantet, etj.); 

• Kontributet në natyrë; 

• Zhvillimi/përmirësimi i infrastrukturës së shkallës më të madhe (rrugë, sisteme të 

kanalizimit/kullimit, sisteme të furnizimit me ujë, etj.); 

• Kosto tjera që mund të konsiderohen të papranueshme dhe të mos miratohen nga 

SWG-ja. 

5.3 Numri i projekteve dhe granteve për një aplikant  

Një aplikant nuk mund të depozitojë më tepër se një projekt në kuadër të kësaj Thirrjeje për 

Propozime (nuk mund të jetë si themelues, pronar ose anëtar i organeve menaxhuese të 

aplikantëve të tjerë). Rrjedhimisht, të gjitha projektet në të cilat do të përsëritet i njëjti 

aplikant, menjëherë do të trajtohen si të papranueshëm. Për më tepër, një aplikant nuk mund 

të paraqitet më tepër se një herë në kuadër të një projekti të përbashkët. Projektet në të cilat 

aplikantët paraqiten si pronar nga i njëjti person dhe/ose një farefis i afërt, nuk do të 

pranohen. 

5.4 Partnerët dhe partneritetet 

Koncepti i Zinxhirit të Vlerave paraqet një ide të partneritetit – rrjetëzimit dhe krijimit të një 

strukture aktive të bashkëpunimit ndërmjet të gjithë palëve të përfshira. Skema e Granteve 

ABD mundëson dhe e thekson bashkëpunimin aktiv të mëtejmë ndërmjet aktorëve në këtë 

zinxhir të vlerave dhe siguron mundësi për fuqizimin e marrëdhënieve partnere në një projekt 

në kuadër të Skemës së Granteve ABD.  

Partnerët 

• Aplikantët që ngritin partneritet dhe bashkërisht e projektojnë dhe zbatojnë aktivitetin, 

në formë të përkrahjes plotësuese, do të pranojnë pikë plotësuese, ashtu siç është 

përcaktuar në kriteret e rangimit/pikëzimit;  

• Partnerët duhet të dorëzojnë një koncept notë të përbashkët, së bashku me 

dokuemntacion e nevojshëm; 

• Çdo aplikant në partneritet duhet t’i përmbush kriteter e kualifikimit veç e veç; 

• SWG do të firmos kontrata individuale me çdo partner për aktivitetin e përbashkët që 

përkrahet; 

• Kostoja që do të krijohet nga secili partner duhet të paraqitet veç e veç për secilin në 

koncept notën e përbashkët dhe më vonë në paketën e aplikacionit. Partnerët do të 
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rimbursohen për kostot e kualifikuara të investimit të kryer, vetëm pas finalizimit të 

investimit nga të gjithë partnerët e përfshirë në partneritet dhe të cilët janë të 

paraqitur në koncept notën, ndërsa më vonë edhe në aplikacionin e grantit. 

Partneriteti 

• Partnerët duhet qartë ta theksojnë qëllimin e partneritetit në projekt, përfshi rolin 

specifik të secilit partner në projekt dhe në zinxhirin e vlerës; 

• Partneriteti duhet të lidhet, së paku, për periudhën e kohëzgjatjes së projektit të 

përbashkët siç është përcaktuar në kontratën e grantit;  

• Deklarata e Partneritetit, që konfirmon interesimin e aplikantëve për të bashkëpunuar, 

duhet të firmoset nga secili partner dhe të ngjitet në shtojcë të Koncept Notës; 

• Përveç kontratës me të gjithë partnerët e ardhshëm – përfituesit duhet ta firmosin 

edhe Kodin e Praktikës; 

• Partneritetet që ngriten mes pjesëtarëve të familjes nuk do të pranohen sipas kësaj 

Skeme të Granteve. 

 

5.5 Politikat mbi Mjedisin dhe Konservimi i Burimeve Natyrore 

Politikat mbi mjedisin:  

Aplikantët dhe Përfituesit e përzgjedhur jo vetëm që duhet të respektojnë ligjet kombëtare 

mbi mjedisin, por ata gjithashtu do të zbatojnë masat që kontribuojnë për mbrojtjen e 

mjedisit. Ata inkurajohen për të minimalizuar ndikimin negativ mbi mjedisin jetësor të 

shërbimeve dhe produkteve të tyre gjatë tërë ciklit të zbatimit të projektit. 

Konservimi i burimeve natyrore: 

Aplikantët dhe Përfituesit e përzgjedhur inkurajohen të shfrytëzojnë materialet dhe burimet 

natyrore në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të eliminojnë mbetjet që prodhohen nga të gjitha 

aktivitetet e zbatuara.  

Përfituesi duhet të evitojë shfrytëzimin e panevojshëm të materialeve, si dhe materialeve të 

recikluara aty ku është e mundur. 

Konservimi: 

Proceset dhe aktivitetet duhet të monitorohen dhe modifikohen sipas nevojës për të siguruar 

ruajtjen e burimeve të pakta, përfshi ujin, florën dhe faunën, si dhe tokën e përpunueshme në 

situata të caktuara. 

Përdorimi i energjisë: 

Përfituesi duhet të shfrytëzojë procese prodhimi dhe realizimi si dhe të konsiderojë ngrohjen, 

ajrosjen, ndriçimin dhe transportin për të maksimalizuar përdorimin efiçent të energjisë dhe 

të minimizojë emetimet e dëmshme. 

6. DORËZIMI I KONCEPT NOTËS DHE PAKETËS SË 

APLIKACIONIT 

Kjo është një Thirrje e kufizuar për Propozime; qasje dy hapëshe.  

Së pari, aplikanti e dorëzon Koncept Notën dhe dokumentacionin tjetër relevant.  
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Pasi që të bëhet vlerësimi i parë – kontrolli i kualifikueshmërisë dhe kontrolli në terren, 

aplikantët e para-zgjedhur do të ftohen nga Sekretariati i SWG për të dorëzuar paketën e 

kompletuar të aplikacionit.  

Aplikantët të cilët do të dorëzojnë paketin e kompletuar të aplikacionit do t’i nënshtrohen 

vlerësimit të dytë – kontrollin përfundimtar të kualifikimit dhe rangimin, duke u bazuar në 

paketën e kompletuar të aplikacionit me të gjithë dokumentacionin shoqërues. 

Dokumentacionin për thirrjen e propozimeve lidhur me Skemën e Granteve ABD mund ta 

mirrni në faqen e internetit të SWG-së: www.seerural.org 

Gjuha zyrtare e Skemës së Granteve ABD është gjuha angleze; dokumentacioni për 

procesin e aplikimit mund të dorëzohet në gjuhët lokale. 

 

6.1 Dorëzimi i Koncept Notës  

Koncept Nota duhet të dorëzohet në formatin dhe udhëzimet e siguruara – në shtojcë të 

Udhëzuesit.  

Paketa e Koncept Notës duhet të përmbajë me sa vijon:  

1. Koncept Notën (të firmosur dhe vulosur);  

2. Deklaratën e Partneritetit – të firmosur dhe vulosur nga partnerët (në rast të partneritetit); 

3. Një kopje të certifikatës së vlefshme të regjistrimit të subjektit në sektorin e kualifikuar për 

çdo aplikant dhe/ose partner.  

Pyetje lidhur me Koncept Notën 

Pyetjet lidhur me Koncept Notat mund të dërgohen me e-mail jo më vonë se 10 ditë para 

skadimit të afatit për dorëzimin e propozimeve në adresën e listuar më poshtë,  

abda@swg-seerural.org 

SWG-ja nuk ka detyrim për të pranuar pyetje pas datës 05.10.2019. 

Ku dhe si të dërgohet Koncept Nota? 

Koncept nota, së bashku me dokumentacionin shoqërues, duhet të dërgohet në mënyrë 

elektronike në afatin e caktuar në adresën elektronike: abda@swg-seerural.org (të gjithë 

dokumentet e nevojshme duhet të skanohen dhe të ngjiten në shtojcë të e-mailit). 

Afati i fundit për dorëzimin e Koncept Notës 15.10.2019, ora 16:00. Data dhe koha e cila 

do të konsiderohet si provë është data kur pranohet e-maili nga SWG-ja.  

Çdo Koncept Notë e dorëzuar pas afatit të fundit, e cila nuk është përgatitur në pajtueshmëri 

me Udhëzuesin ose nëse është e pakompletuar, do të refuzohet.  

Informacione plotësuese lidhur me Koncept Notën 

Koncept Nota e pakompletuar ose e dërguar me mjete tjera (p.sh., me faks) ose e dërguar 

në adresa tjera nuk do të merret parasysh.  

SWG-ja do të mbaj evidencë të paketës së Koncept Notës së pranuar, ndërsa do të dërgoj 

informacione për paketat e pranuara të Koncept Notës. 

http://www.seerural.org/
mailto:abda@swg-seerural.org
mailto:abda@swg-seerural.org
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6.2 Dorëzimi i Paketës së Kompletuar të Aplikacionit  

Aplikantët, të cilët kanë dorëzuar Koncept Nota që janë para-zgjedhur, do të njoftohen dhe 

do të ftohen nga Sekretariati i SWG-së për të dorëzuar paketën e kompletuar të aplikacionit.  

Aplikacioni i Grantit dhe Plan Biznesi duhet të jenë në formatin dhe udhëzimet e siguruara 

nga SWG.  

Shënim: Elementet kryesore të përcaktuara në Koncept Notën duhet të përfshihen në 

Aplikacionin e Grantit, ndërsa çdo ndryshim duhet të theksohet dhe arsyetohet. 

Paketa e aplikacionit duhet të përmbajë këtë në vijim:  

1. Formularin e Aplikacionit për Grantin;  

2. Plan Biznesin (plan biznesi duhet të plotësohet veç e veç për çdo aplikant).  

3. Deklaratën e Partneritetit (në rast të partneritetit) 

Dokumentacionin mbështetës si p.sh.: 

- Dëshmi të regjistrimit në Regjistrin e fermerëve/Regjistrin tregtar/Regjistrin për 

akomodim privat ose një regjistër tjetër përkatës – kopje origjinale ose të certifikuar të 

formularit origjinal; 

- Dokument nga Regjistri i pasurisë/tokës si dëshmi të pronësisë së pasurisë së aplikantit 

jo më i vjetër se 3 muaj nga data e dorëzimit të aplikacionit – kopje të certifikuar ose 

origjinal nga aplikanti (kërkohet në rast të investimit lidhur me blerjen e paisjeve kur 

zbatohen kërkesa specifike, përshtatje/rinovim); 

- Do të kërkohet dëshmi për pronësinë ose së paku kontratë 5-vjeçare të qirasë për 

tokën/objektin në rast të investimeve, blerjes së paisjeve kur zbatohen kërkesa 

specifike; 

- Kopje të dokumentacionit teknik (për investime për rinovim/përshtatje të objekteve) nëse 

është e domosdoshme në shtetin në të cilin do të realizohet investimi; 

- Një kopje të lejes së ndërtimit (për investime për rinovim/përshtatje) nëse është e 

domosdoshme në shtetin në të cilin do të realizohet investimi; 

Paketa e aplikacionit duhet të përgatitet në formatet zyrtare të siguruara nga Sekretariati i 

SWG. 

Mund të kërkohen informacione plotësuese nga aplikanti lidhur me investimin. 

Pyetje lidhur me Paketën e Aplikacionit 

Pyetjet lidhur me Paketën e Aplikacionit (Formularin e Aplikimit, Plan Biznesin dhe 

dokumentacionin tjetër përkatës) mund të dërgohen me postë elektronike jo më vonë se 10 

ditë para skadimit të afatit të fundit për dorëzim të paketës së aplikacionit në e-mail adresën 

e listuar më poshtë,  

abda@swg-seerural.org 

SWG-ja nuk ka detyrim të pranojë pyetje pas kësaj date. 

Ku dhe si të dërgohet Paketa e Aplikacionit? 

Paketa e kompletuar e aplikacionit (Formulari i Aplikacionit, Plan Biznesi dhe dokumentacioni 

tjetër përkatës) duhet të dorëzohet në origjinal dhe format elektronik. 

Versioni elektronik i paketës së kompletuar të aplikacionit: 

Versioni elektronik i paketës së kompletuar të aplikacionit duhet të dërgohet në adresën 

elektronike në vijim: abda@swg-seerural.org  

mailto:abda@swg-seerural.org
mailto:abda@swg-seerural.org
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Paketa elektronike e aplikacionit duhet t’i përmbajë dokumentet e njëjta të cilat janë në zarfin 

e versionit origjinal. Për qëllime të vlerësimit, Formulari i Aplikacionit dhe Plan Biznesi duhet 

të dorëzohet në format të hapur (word dhe excel).  

Dokumentacioni origjinal i paketës së kompletuar të aplikacionit që dërgohet 

nëpërmjet postës së rregullt:  

Paketa origjinale e aplikacionit duhet t’i dërgohet Zyrës për Menaxhim me Projekte në zarf të 

mbyllur me anë të shërbimeve postare, me anë të shërbimit privat të postës ose personalisht 

në dorë në një nga adresat e mëposhtme. Është e rëndësishme që aplikantët të kërkojnë 

certifikatë konfirmimi nga shërbimet postare që e kanë dërguar postën. 

Adresa Postare e Zyrës/Njësisë për Menaxhim me Projekte për dërgesën postare: 

SWG Head Office/ Secretariat ,Goce Delchev Boulevard, MRTV Building, 12th floor 

P.O.Box 659 ,1000 Skopje, Republic of North Macedonia 

Në zarfin e jashtëm duhet të shkruhet titulli: ABD Grant Scheme within SEDRA, së bashku 

me emrin e plotë dhe adresën e Zyrës/Njësisë përkatëse për Menaxhim të Projekteve në të 

cilën dorëzohet aplikacioni. 
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Afati i fundit për dorëzimin e paketës së aplikacionit  është 45 ditë, duke filluar nga çasti 

kur aplikanti njoftohet dhe ftohet nga Sekretariati i SWG-së për të dorëzuar paketën e 

kompletuar të aplikacionit. Aplikacionet që mbërrijnë pas afatit të caktuar do të konsiderohen 

vetëm nëse marka postare tregon që është dërguar para skadimit të afatit të fundit.  

Informacione plotësuese lidhur me paketën e aplikacionit 

Paketa e pakompletuar e aplikacionit ose paketa e aplikacionit që dërgohet me mjete tjera 

(p.sh., me faks) ose dërgohet në adresa tjera nuk do të merte parasysh.  

SWG-ja do të mbaj evidencë për paketat e pranuara të aplikacioneve dhe do të lëshojë 

vërtetime përkatëse – konfirmim të postës ose konfirmim të e-mailit për paketën e pranuar të 

aplikacionit. 

Në rast se vlerësohet pozitivisht aplikacioni, Sekretariati i SWG-së do të kërkojë nga aplikanti 

të plotësojë dhe dorëzojë dokumentet vijuese:  

1. Kontratën; 

2. Kodin e Praktikës; 

3. Pyetësorin e plotësuar (për zhvillimin e Zinxhirit të Vlerave dhe monitorimin e projektit).  

SWG-ja do të përgatit dhe do t’ia dorëzojë Përfituesit dokumentet e sipërpërmendura. 

7. PROCEDURA E MIRATIMIT TË GRANTEVE – VLERËSIMI DHE 

PËRZGJEDHJA E APLIKANTËVE 

7.1 Vlerësimi i parë: 

Koncept notat do të vlerësohen gjatë procesit të vlerësimit të parë në të cilin do të përfshihet 

Sekretariati i SWG-së dhe/ose ekspertë. 

Kontrolli i kualifikueshmërisë: 

Koncept notat do të vlerësohen sipas kritereve administrative dhe objektivave të Thirrjes. 

Koncept notat adresojnë së paku dy (2) objektiva specifike të Thirrjes (të theksuara në pikën 

3. Objektivat e Skemës së Granteve). 

Kriteret administrative: 

• Nëse dokumentet janë lëshuar nga autoritetet përkatëse; 

• Nëse dokumentet i përbëjnë të gjitha elementet që dëshmojnë për besueshmërinë e 

tyre (vulën, firmën e personit përgjegjës, datën, etj.); 

• Nëse dokumentet janë të vlefshme sipas datës së vlefshmërisë që specifikohet në 

Udhëzuesin për Përfituesit. 

Nëse shqyrtimi i koncept notave zbulon që aplikanti/ndërhyrja nuk i përmbush kriteret e 

kualifikueshmërisë, atëherë koncept nota do të refuzohet vetëm në këtë bazë dhe nuk do të 

përpunohet më tej. 

Kontrolli në terren (në vend): 

Kontrolli në vend do të realizohet nga personeli i SWG-së për aplikantët që i kanë plotësuar 

kriteret dhe kanë fituar rezulate pozitive gjatë kontrollit të kualifikueshmërisë. Qëllimi i 

kontrollit në vend është të konfirmojë saktësinë e informacioneve të specifikuara në Koncept 

Notën dhe dokumentacionin tjetër përkatës, informacione lidhur me aplikantin, lokacionin e 
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investimit/projektit (prokurimi i paisjeve/rindërtimi, pikëpamja financiare dhe informacione 

tjera përkatëse).  

Të gjithë aplikantët do të informohen rreth rezultateve të vlerësimit të parë. 

Aplikantët që do të plotësojnë kriteret e nevojshme dhe kualifikohen brenda vlerësimit të 

parë, do të ftohen për të dorëzuar paketën e kompletuar të aplikacionit. 

7.2 Vlerësimi i dytë: 

Kontrolli administrativ dhe Paketa e Plotë e Aplikacionit  

Do të vlerësohen pikëpamjet vijuese: 

• Nëse është përfillur afati i dorëzimit të aplikacionit. Nëse afati i fundit nuk është 

respektuar, atëherë aplikacioni do të refuzohet me automatizëm. 

• Nëse Formulari i Aplikacionit për Grantet së bashku me shtojcat i përmbush të gjitha 

kriteret e formularit të aplikacionit për grantet. Nëse mungon ose është i pasaktë 

ndonjë informacion i kërkuar, aplikacioni mund të refuzohet vetëm në atë bazë dhe 

nuk do të vlerësohet më tej. 

• Nëse dokumentacioni shoqërues i plotëson kriteret vijuese: 

- Nëse dokumentet janë të lëshuara nga autoritetet përkatëse; 

- Nëse dokumentet i përbëjnë të gjitha elementet që dëshmojnë për 

besueshmërinë e tyre (vulën, firmën e personit përgjegjës, datën, etj.); 

- Nëse dokumentet janë të vlefshme sipas datës së vlefshmërisë që 

specifikohet në Udhëzuesin për Përfituesit. 

 

Kontrolli përfundimtar i kualifikueshmërisë dhe rangimi 

Kontrolli i kualifikueshmërisë së paketës së kompletuar të aplikacionit, përfshi relevancën 

e ndërhyrjes së propozuar/ kualifikimi i aplikantit/ kostoja e kualifikuar do të realizohet në 

bazë të kritereve të kualifikueshmërisë të përcaktuar në Kapitullin 5. 

Kriteret e kualifikueshmërisë mundësojnë përzgjedhjen e aplikacioneve për të cilat SWG-ja 

do të jetë e sigurt dhe të cilat do t’iu përmbahen objektivave dhe prioriteteve, si dhe do të 

garantojnë cilësinë më të mirë të ndërhyrjeve të propozuara për financim. Ato mbulojnë 

aspekte të tilla siç është relevanca e ndërhyrjes, përputhshmëria me objektivat e Thirrjes për 

Propozime, cilësia, impakti i pritur, qëndrueshmëria dhe kosto-efektiviteti. 

Paketa e kompletuar e aplikacionit do të vlerësohet dhe rangohet nga Komisioni i Vlerësimit. 

Pjesëtarët e Komisionit do të emërohen nga Delegatët e SWG-së dhe/ose ekspertë të 

jashtëm në bashkërendim me Sekretariatin e SWG-së. 

Do të vlerësohen të gjitha paketat e aplikacioneve të dorëzuara nga aplikantët, ndërsa 

aplikantët do të njoftohen rreth progresit të miratimit të grantit në mënyrë përkatëse. 

Pas verifikimit të pajtueshmërisë së aplikacioneve me kriteret e kualifikueshmërisë, 

aplikacionet e suksesshme (vetëm ato që i plotësojnë kriteret e kualifikueshmërisë) do të 

rangohen më tej në përputhje me kriteret e rangimit dhe listën e rangimit të projekteve në 

bazë të pikëve të fituara.  

Në qoftë se shqyrtimi i paketës së kompletuar të aplikacionit zbulon që aplikanti/ndërhyrja 

nuk i plotëson kriteret e kualifikueshmërisë, atëherë aplikacioni do të refuzohet vetëm në atë 

bazë dhe nuk do të përpunohet më tej. 

Projektet me numrin më të madh të pikëve të rangimit do të propozohen për financim (bazuar 

në qasshmërinë e alokimit financiar që e siguron kjo Thirrje). 
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Kriteret e vlerësimit dhe rangimit janë përcaktuar si në vijim: 

 

7.3 Kriteret e Vlerësimit dhe Rangimit: 

Kriteret e rangimit Shpjegimi 
Pikët 

maksimale 

Plan Biznesi Prej 0 deri 30 Pikë 30 

A kontribuon projekti për punësime të reja? Prej 0 deri 15 Pikë 15 

A kontribuon projekti për zhvillimin dhe 

forcimin e mëtejmë të bashkëpunimit, 

rrjetëzimit dhe lidhjeve ekonomike ndërmjet 

aktorëve të zinxhirit të vlerave? 

Prej 0 deri 10 Pikë 10 

A kontribuon projekti për rritjen e vlerës së 

shtuar në zinxhirin e vlerave? 
Prej 0 deri 8 Pikë 8 

A i përfshin dhe i përkrah gratë projekti? Prej 0 deri 8 Pikë 8 

A i përfshin dhe i përkrah projekti të rinjtë (nën 

40 vjeç)? 
Prej 0 deri 8 Pikë 8 

A përfshin projekti digjitalizim dhe 

mundësi/solucione digjitale si një vegël për 

zhvillim të biznesit? 

Prej 0 deri 8 Pikë 8 

A kontribuon projekti për marrëdhëniet 

ekonomike partnere brenda projektit? 
Prej 0 deri 5 Pikë 5 

 

A ka projekti ndikim pozitiv mbi mjedisin dhe a 

synon drejt ruajtjes së burimeve natyrore? 

Ndikimi pozitiv mbi mjedisin - Nëse “po” 

atëherë 4, nëse “jo” atëherë 0 

Ruajtja e Burimeve Natyrore - Nëse “po” 

atëherë 4, nëse “jo” atëherë 0 

8 

Pikët maksimale totale  100 

Që të kualifikohet, projekti duhet të fitojë së paku 50 pikë. 

Në rast se aplikacionet do të arrijnë numrin e njëtjë të pikëve, atëherë do të fitojë ai që 

aplikon për herë të parë në kuadër të Skemës së Granteve ABD. Ndryshe, do të fitojë 

aplikacioni me datën më të hershme të regjistrimit. 

Lista përfundimtare e aplikacioneve të përkrahura:  

Pas kryerjes së verifikimit të kualifikueshmërisë dhe rangimit të aplikacioneve, si dhe pas 

konsiderimit të alokimit të qasshëm të siguruar nga kjo Thirrje, do të përpilohet një listë e 

aplikacioneve të rekomanduara për përkrahje.  

Pastaj, SWG-ja do të njoftojë aplikantët nëse aplikacioni i tyre është rekomanduar për 

përkrahje ose jo. Aplikantët e suksesshëm do të ftohen të firmosin kontratë me SWG-në për 

të realizuar investimin. 

7.4 Kodi i Praktikës 

Kodi i Praktikës është një dokument që e përshkruan kornizën e përgjithshme të zinxhirit të 

vlerave, ndikimet mbi ekonominë, legjislacionin, mjedisin, si dhe ato faktorë që mund të 

zbuten për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm në rajonet ndërkufitare. Kodi i përmbledh 
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parimet udhëzuese që janë shfrytëzuar si bazë për bashkëpunim ndërmjet përfituesve të 

zinxhirit të vlerës.  

Nga përfituesit e grantit kërkohet që të firmosin kontratë, si dhe Kodin e Praktikës.  

Për më tepër, ky dokument duhet të firmoset nga aktorët plotësues të zinxhirit të vlerave në 

baza vullnetare dhe duhet të shërbejë si një deklaratë e “vullnetit të mirë dhe praktikës” për 

bashkëpunim aktiv përgjatë zinxhirit të vlerave. Respektimi i këtij Kodi iu siguron 

përfituesve dhe pjesëtarëve të zinxhirit të vlerës të krijojnë marrëdhënie efektive partneriteti, 

rezultate më të suksesshme, performancë të përmirësuar dhe profitabilitet të rritur.  

7.5    Firmosja e kontratave me përfituesit dhe zbatimi i investimit 

Zyra e SWG-së do të nënshkruaj kontrata me aplikantët e suksesshëm për realizimin e 

ndërhyrjeve. Që nga ai çast, investimi/ndërhyrja mund të fillojë zyrtarisht, ndërsa kostoja 

lidhur me realizimin e investimeve bëhet e pranueshme.  

Lista e projekteve të përkrahura do të bëhet publike. 

7.6   Modifikimet e propozim projekteve 

Pasi që të hyjë në fuqi kontrata, përfituesit mund të ndryshojnë projektin vetëm pasi që të 

marrin pëlqim nga SWG-ja. Përfituesi duhet të kërkojë pëlqim me shkrim duke përfshirë një 

shpjegim të përshtatshëm dhe mund t’i realizojë ndryshimet e kërkuara vetëm pasi që ta 

merr miratimin me shkrim. 

8. RREGULLAT GJATË ZBATIMIT DHE PAS ZBATIMIT TË 

NDËRHYRJES 

Korniza kohore për realizimin e grantit është e kufizuar – jo më gjatë se 9 muaj nga çasti i 

firmosjes së kontratës ndërmjet Sekretariatit të SWG-së dhe Përfituesit. 

Realizimi i ndërhyrjes duhet të kryhet në përputhje me dispozitat e përcaktuara në kontratë 

ndërmjet përfituesit dhe SWG-së. 

Përfituesi do të pranojë dokumentacion të plotë raportimi para se të firmoset kontrata. Pas 

realizimit të projektit/ndërhyrjes, përfituesi ka detyrim të dorëzojë raport teknik dhe financiar 

me tërë dokumentacionin shoqërues (edhe teknik edhe financiar).  

Lista e mëposhtme e rregullave nuk është gjithpërfshirëse. 

8.1 Detyrimet juridike dhe administrative që duhet të përmbushen nga 

përfituesit 

Ndërhyrjet e projekt aplikacioneve duhet t’i përmbushin procedurat dhe rregullat e 

mëposhtme: 

• Kur bëhet disenjimi i aktiviteteve/investimeve për përkrahje, përfituesit duhet të 

këshillohen ngushtë me listën e kostove të kualifikuara sipas kësaj Thirrjeje (shih 

pikën 5.6 kostot e kualifikuara në kuadër të grantit); 

• Aktivitetet duhet t’iu përmbahen kërkesave të legjislacionit lokal dhe kombëtar të 

shtetit ku do të ndodh investimi (nëse është e aplikueshme). Përgjegjësia e përfituesit 

është të sigurojë që aktiviteti të realizohet në përputhje me kërkesat juridike të shtetit 

përkatës në të cilin do të ndodh investimi; 
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• Realizimi i aktiviteteve mund të fillojë vetëm pas firmosjes së kontratës ndërmjet 

përfituesit dhe SWG-së. Asnjë pagesë e kryer nga përfituesi para firmosjes së 

kontratës nuk do të rimbursohet; 

• Kohëzgjatja e planifikuar nuk duhet të jetë më e gjatë se 9 muaj që nga çasti i 

firmosjes së kontratës; 

• Aktivitetet duhet të realizohen duke i respektuar rregullat përkatëse të prokurimit (shih 

pikën 8.2 rregullat e prokurimit), 

• Aktivitietet që financohen me këtë grant nuk mund t’i nënshtrohen përkrahjes 

financiare nga skemat tjera të granteve, përfshi ndihmën kombëtare ose 

ndërkombëtare. Çdo aplikant është përgjegjës të sigurojë që mos të ndodh financim i 

dyfishtë. 

8.2 Rregullat e prokurimit: 

Dokumentacioni i kompletuar për procesin e prokurimit për shërbime/produkte mbi 1000 

EUR, i cili përfshin:  

1. Kërkesë për oferta nga së paku 3 ofertues të shërbimeve/produkteve, e cila përfshin 

specifikacionin e shërbimeve/produkteve të kërkuara me vlerën e TVSH/Taksës për të 

Ardhurat Personale dhe vlerën bruto. Nëse ofertuesi i mallrave/shërbimeve nuk është në 

sistemin e TVSH-së, kjo duhet të theksohet në ofertë. Nëse oferta kërkohet me e-mail, 

atëherë komunikimi duhet të jetë në shtojcë (kërkesa për ofertën dhe oferta e pranuar).  

2. Minimum 3 oferta të pranuara, për një kërkesë të dorëzuar.  

3. Vendimi për përzgjedhjen e ofertës më të mirë. Në atë vendim, vlerat Neto (vlera pa 

TVSH/Taksën mbi të Ardhurat Personale), në ofertat e kualifikuara, duhet të krahasohen, 

ndërsa oferta më e ulët prej atyre tre ofertave do të merret në konsideratë për rimbursimin e 

kostove për shërbimet/produktet e blera në lidhje me realizimin e aktivitetit/projektit. 

4. Në raste specifike, mund të pranohet një ofertë ndryshe nga oferta me çmim më të ulët, 

por me pëlqim paraprak të SWG-së, duke ofruar shpjegim të hollësishëm se pse duhet të 

përzgjedhet ajo ofertë.  

5. Nëse nuk mund të gjenden tre oferta, atëherë kjo duhet të komunikohet dhe miratohet nga 

SWG-ja me qëllim vazhdimin e procesit të prokurimit. 

Të gjitha pagesat duhet të kryhen nëpërmjet transferit bankar. 

SWG-ja e rezervon të drejtën për të vlerësuar ofertat e pranuara, si dhe vlerën e tyre në 

treg/çmimin dhe përfundimisht të refuzojë ofertën e përzgjedhur dhe kostot e krijuara. 

Me qëllim përgatitijen e Raportit Financiar me specifikacionin e kostove, si dhe paraqitjen e 

kostove në monedha lokale dhe EUR, Kontraktuesi duhet të shfrytëzojë kursin mesatar të 

këmbimit të shpallur në uebfaqe nga Banka Qnedore/Kombëtare e shtetit ku janë krijuar ato 

kosto, në datën e pagesës. 

8.3 Monitorimi dhe kontrollet gjatë dhe pas zbatimit të investimit 

Realizimi i investimit nga përfituesi do të monitorohet në baza të rregullta nga Sekretariati i 

SWG-së dhe personeli i zyrave rajonale. Përfituesi duhet të jetë në komunikim të ngushtë me 

personelin e zyrave rajonale të SWG-së. 

Kontrollet në vend (në terren) pas zbatimit të projektit 

Pas realizimit të investimit dhe dorëzimit të raportit përfundimtar teknik dhe financiar, do të 

kryhen kontrolle në vend. 
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Qëllimi i kontrolleve në terren (në vendin e zbatimit) pas realizimit të projektit është të 

vërtetojë saktësinë e informacioneve të specifikuara nga përfituesi në dokumentacionin e 

dorëzuar gjatë fazës së raportimit. Gjatë kontrollit në vend, do të kryhet kontrolli i disa 

pikëpamjeve si p.sh., lokacioni i investimit/projektit, prokurimi i paisjeve/rindërtimi, pikëpamja 

financiare, kostot e paraqitura, si dhe informacione të tjera përkatëse.  

8.4 Paketa e raportimit  

Dokumentacioni teknik: 

1. Raport origjinal teknik i firmosur për aktivitetet e realizuara (i firmosur dhe vulosur nga 

personi përgjegjës); 

2. Fotografi të dokumentuara për investimin/aktivitetin e realizuar; 

3. Dokumentacion tjetër teknik e plotësues që është relevant për grantin. 

Dokumentacioni teknik: 

• Raport origjinal financiar i firmosur me specifikacion të kostove (i firmosur dhe vulosur 

nga personi përgjegjës);  

• Kopje origjinale ose të certifikuara të faturave dhe dokumente për të vërtetuar 

pagesat – pasqyra bankare (të firmosura dhe vulosura nga personi përgjegjës);  

• Kërkesa për pagesën (origjinale, e firmosur dhe vulosur nga personi përgjegjës); 

8.5 Pagesat në kuadër të projektit  

• Përfituesit do t’i rimbursohen deri në 60% të kostove të kualifikuara totale pas 

përfundimit të aktivitetit. 

• Përfundimi i aktivitetit përkufizohet si çasti kur përfituesi e ka mbaruar investimin dhe i 

ka dorëzuar SWG-së dokumentet origjinale (faturat, pasqyrat bankare, kontratat, etj.) 

të cilat e konfirmojnë blerjen e paisjeve/realizimin e punëve/solucionet IT dhe pas 

vlerësimit pozitiv në kuadër të kontrollit në terren, pas mbarimit të aktivitetit. 

• Pagesat kushtëzohen me mbarimin e aktiviteteve nga të gjithë përfituesit e 

aktiviteteve të përbashkëta (aplikacionet e përbashkëta/partneritetet). 

8.6 Mosrespektimi i rregullave të kontratës  

Grantet mund të shfrytëzohen vetëm për aktivitetin e miratuar që është paraqitur në 

Formularin e Aplikacionit për Grante dhe në Plan Biznes. Prandaj, nëse përfituesi vepron në 

kundërshtim me dispozitat e kontratës së firmosur ose nëse shkelen rregullat për 

shfrytëzimin e grantit në çfarëdo mënyrë, ose në rast të parregullsive, granti i alokuar patjetër 

të kthehet. Dispozita të hollësishme lidhur me shkeljen e rregullave do të përfshihen në 

kontratën që duhet firmosur ndërmjet përfituesit dhe SWG-së. 
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