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Zyra qendrore / Sekretariati i Grupit të Përbashkët të Punës për Zhvillim Rural Rajonal në 

Evropën Juglindore (SWG) – Shkup 

 

Kërkesë për Aplikime për Aktivitetet Njerëzit për Njerëzit 

 

Data e hapjes: 1 Dhjetor, 2022 

Data e mbylljes së aplikimeve: 31 Janar, 2023, ora 16:00 CET  

Subjekti: Kërkesa për Aplikime (RFA) Numri: SWG 2022-002 Aktivitetet Njerëzit për Njerëzit 

 

Të nderuar aplikantë të mundshëm, 

Grupi i Përbashkët i Punës për Zhvillim Rural Rajonal (SWG) po kërkon aplikime nga aplikantë 

të kualifikuar në shtetet/territoret e Ballkanit Perëndimor si Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, 

Kosovë*, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbi (WB 6) për të aplikuar për aktivitete/evente 

Njerëzit për Njerëzit (P2P) si panaire të vogla, manifestime shitjesh, aktivitete promovuese të 

bujqësisë dhe turizmit për përfituesit nga bashki rurale në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe 

aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për sipërmarrësit ruralë, duke përfshirë gratë, të rinjtë, 

personat me aftësi të kufizuara dhe emigrantë të rikthyer. 

Kjo Kërkesë për Aplikime (RFA) përbëhet nga seksionet kryesore të mëposhtme: 

1. Përshkrimi i projektit 

2. Aplikantët e pranueshëm 

3. Aktivitete ilustruese që do të financohen në kuadër të kësaj Kërkese për 

Aplikime (RFA)  

4. Pagesat 

5. Rregullat e vizibilitetit 

6. Kostot e pranueshme 

7. Kostot e papranueshme  

8. Dokumentacioni Raportues 

9. Rregulla të rëndësishme financiare dhe prokurimesh 

10. Vlerësimi 

11. Informacion për mundësitë e financimit 

12. Kërkesat për dorëzim 

Në varësi të disponueshmërisë së fondeve, SWG synon të financojë zbatimin e rreth 40 

aktiviteteve "Njerëz për Njerëzit (P2P)" që do të mbahen midis Marsit 2023 dhe Dhjetorit 2023. 

Subvencionimi lokal i disponueshëm për aktivitet/ngjarje është deri në 2,500 EUR. Aplikantëve 

u kërkohet të paraqesin një Aplikim për aktivitete P2P në formatin bashkangjitur, i cili do të 

shqyrtohet nga Komiteti i Vlerësimit SWG. Aplikantët do të njoftohen nëse aplikimi i tyre 

kualifikohet për mbështetje dhe do ta ftojnë aplikantin të nënshkruajë një kontratë për zbatim. 
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Mundësitë e financimit do t'u jepen aplikantëve reagues, aplikimet e të cilëve plotësojnë më së 

miri kërkesat e kësaj Kërkese për Aplikime (RFA), mbi bazën "i pari vjen i pari përfiton". 

SWG kërkon që Aplikimi për aktivitete P2P të dorëzohet në mënyrë elektronike (me e-mail) në 

Sekretariatin e SWG në swgsecretariat@swg-seerural.org duke filluar nga 1 Dhjetori 2022 

deri më 31 Janar 2023. 

SWG rezervon të drejtën të financojë ndonjë ose asnjë nga aplikimet e dorëzuara. Hapja e 

kësaj RFA nuk përbën një zotim shpërblimi nga ana e SWG, dhe as nuk e detyron SWG të 

paguajë për çdo kosto të shkaktuar në përgatitjen dhe dorëzimin e një aplikimi. Gjithashtu, SWG 

rezervon të drejtën të refuzojë një ose të gjitha aplikimet e pranuara. Të gjitha shpenzimet e 

përgatitjes dhe dorëzimit janë nën shpenzimet e vetë aplikantit..  

1. PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

Grupi i Përbashkët i Punës për Zhvillim Rural Rajonal (SWG), si një platformë për rrjetëzim dhe 

bashkëpunim rajonal, është themeluar gjatë Forumit të Politikave Bujqësore 2005 (“Mundësitë e 

Zhvillimit Rural për Bashkëpunim në EJL”) të mbajtur në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi në 

Qershor 2005. Me Marrëveshjen Ndërkombëtare në Mars 2009, SWG është regjistruar si 

Organizatë Ndërqeveritare Ndërkombëtare, me organin e saj menaxhues dhe koordinues – 

Zyrën Qëndrore/Sekretariatin e SWG me seli në Shkup, Maqedonia e Veriut. Më 7 Shtator 

2009, në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është miratuar Ligji për ratifikimin e 

Marrëveshjes SWG. 

Kuadri kryesor strategjik i SWG-së përbëhet nga elementët e mëposhtëm:  

Vizioni i SWG-së është të promovojë bujqësi inovative dhe të qëndrueshme dhe zhvillimin rural 

përmes bashkëpunimit rajonal, për të përmirësuar jetesën rurale në vendet e EJL. 

Misioni - është rritja e bashkëpunimit horizontal ndërmjet vendeve dhe territoreve përkatëse te 
Evropes Juglindore, duke koordinuar iniciativat rajonale në lidhje me bujqësinë dhe zhvillimin rural 
dhe duke mbështetur procesin e zhvillimit social dhe ekonomik të zonave rurale në rajonin e EJL. 
Objektivi i përgjithshëm i SWG-së është të lehtësojë bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet 

Ministrive të Bujqësisë dhe palëve të tjera të interesuara në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe të mbështesë integrimin në BE të EJL. 

SWG ka katër objektiva specifike, në të cilat organizata e ka fokusuar punën e saj: 

• Të përmirësojë mirëkuptimin e përbashkët mbi politikat e bujqësisë dhe zhvillimit rural; 

• Të ndihmojë në përmirësimin e strukturave dhe sistemeve zbatuese për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural, me theks të veçantë në bashkëpunimin ndërkufitar; 

• Të përmirësojë të kuptuarit dhe përdorimin e mjeteve të zbatimit për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural; 

• Të identifikojë dhe shkëmbejë informacionin dhe zbatimin e praktikave të mira në bujqësi 
dhe zhvillim rural për të zgjeruar axhendën rurale. 

Në nëntor 2021, Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik i dha 
SWG një projekt 38-mujor me titull "Promovimi i diversifikimit ekonomik në zonat rurale të Evropës 
Juglindore (SEDRA II) në EJL - Ngritja e kapaciteteve të zinxhirit të vlerës në bujqësi dhe turizmin 
rural për të promovuar mundësitë e punësimit rural”. Projekti zbatohet sipas një marrëveshjeje 
ndërmjet SWG dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) për  
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vendet/territoret e Ballkanit Perëndimor të Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Maqedonisë së 

Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës. 

Projekti synon të kontribuojë në zhvillimin e balancuar socio-ekonomik të zonave rurale në 
Ballkanin Perëndimor, përmes bashkëpunimit efikas rajonal dhe fuqizimit të kapaciteteve rajonale 
për diversifikimin dhe punësimin ekonomik rural. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të 
stimulojë konkurrencën dhe punësimin në rajon përmes forcimit të kapaciteteve dhe promovimit 
të sipërmarrjes. Kjo përfundimisht do të rrisë atraksionin e zonave, do të përmirësojë aksesin në 
treg, duke inkurajuar të rinjtë dhe gratë që të përfshihen më shumë dhe të kontribuojnë në 
reduktimin e emigracionit. 

Objektivi i projektit është të rrisë diversifikimin ekonomik duke lehtësuar masat e rritjes së 
kapaciteteve në sektorin e turizmit me një potencial të rritjes së mundësive fitimprurëse të 
punësimit. Fokusi i projektit është në forcimin e përfshirjes ekonomike të popullsisë rurale dhe të 
margjinalizuar, mbështetjen e sektorit formal/jo-formal rural, nxitjen e praktikave të qëndrueshme 
të menaxhimit të burimeve natyrore, si dhe promovimin e sipërmarrjeve të grave dhe të rinjve në 
zonat rurale. 

Mekanizmi P2P është një mjet për forcimin e rrjetëzimit, bashkëpunimin, promovimin e 

rajoneve rurale, duke mundësuar potencialin ekonomik ,duke zhvilluar, promovuar dhe shitur 

produkte dhe shërbime për zhvillimin e mëtejshëm të zinxhirëve të përzgjedhur të vlerës: 

bujqësi dhe turizëm rural. Qëllimi kryesor i aktiviteteve P2P duhet të jetë ngritja e kapaciteteve 

për të promovuar mundësitë e punësimit, diversifikimin e biznesit dhe zhvillimin e biznesit. 

Rezultatet e Pritshme 

A. Rritje e numrit të MSME-ve (sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme) që kanë përfituar 

nga eventi/aktiviteti dhe e vlerësojnë më pozitivisht zhvillimin e biznesit të tyre. 

B. Rritje e numrit të të rinjve, grave dhe personave me aftësi të kufizuara që kanë gjetur 

punësim të ri ose shtesë në sektorët e turizmit dhe bujqësisë në WB6. 

 

2. APLIKANTËT E PRANUESHËM 

Subjektet që janë të regjistruara në një nga 6 vendet dhe territoret e Ballkanit Perëndimor 

Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Serbi dhe Kosovë* që janë: 

• Sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (MSME) 

• Organizatat për Mbështetjen e Biznesit (BSOs): dhomat, grupimet, shoqatat, 

inkubatorët, qendrat e inovacionit etj. 

• Subjektet e qeverisjes vendore, agjencitë e zhvillimit vendor dhe rajonal 

• Organizatat Joqeveritare (OJQ) 

• Institucionet arsimore dhe qendrat e trajnimit; dhe 

• Koalicionet e këtyre subjekteve 
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të cilët janë të gatshëm të organizojnë aktivitete si: panaire të vogla, manifestime shitjesh, 

aktivitete promovuese turistike për përfituesit nga bashki rurale në të gjithë Ballkanin 

Perëndimor dhe aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për sipërmarrësit ruralë, duke përfshirë 

gratë, të rinjtë, personat me aftësi të kufizuara dhe migrante të rikthyer. 

 

Ju lutemi shikoni listën e bashkive rurale bashkangjitur në Aneksin 4. 

Aplikimet që do të përfshijnë përfitues nga disa vende/territore të Ballkanit Perëndimor dhe 

që do të përfshijnë sa më poshtë do të kenë përparësi në marrjen e mbështetjes ndaj 

aplikantëve të tjerë: 

• MSMEs (Sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme) 

• Të rinjtë (nën ose të barabartë me 40 vjeç) 

• Femrat  

• Personat me aftësi të kufizuara  

• Të kthyerit – kane qëndruan në Gjermani ose në një shtet tjetër për më shumë se 3 

muaj pas vitit 2001 

 

 

3. AKTIVITETE ILUSTRUESE QË DO TË FINANCOHEN NË KUADËR TË KËSAJ 

KËRKESE PËR APLIKIME (RFA)  

Fushat e synuara dhe aktivitetet ilustruese për veprimet P2P mund të përfshijnë një ose disa 

aktivitete për të arritur rezultatet e listuara më sipër.  

Aktivitetet ilustruese mund të përfshijnë aktivitete/evente që do të mbështesin: 

• Rritja, përpunimi dhe shitja e produkteve tradicionale, ku përfshihen produktet bujqësore 

dhe ushqimore me origjinë shtazore dhe bimore, p.sh. drithërat, perimet, frutat, 

produktet e përpunuara të mishit, vezët, qumështi dhe produktet e qumështit, bimët 

medicinale dhe bletaria 

• Aktivitete rurale, agro, ekoturizmi që promovojnë zonat rurale dhe mënyrën rurale të 

jetesës 

• Artizanati vendas 

 

4. PAGESAT 

Pagesa do të bëhet me një këst pas përfundimit të aktivitetit/eventit deri në 100% të shumës 

totale të dakorduar të kostove të pranueshme pas dorëzimit dhe pranimit të dokumentacionit të 

plotë teknik dhe financiar. 

 

5. RREGULLAT E VIZIBILITETIT 

• Masat e komunikimit dhe të vizibilitetit janë detyrime të rëndësishme kontraktuale. Prandaj, 

përfituesit duhet ta marrin seriozisht vizibilitetin, pasi mospërputhja mund të ketë pasoja 

financiare; 
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• Përfituesit duhet të koordinojnë aktivitetet e komunikimit dhe vizibilitetit nga afër me stafin e 

SWG-së; 

• Përfituesit duhet të elaborojnë planin e komunikimit dhe vizibilitetit përpara fillimit të 

aktiviteteve operative. Plani duhet të ndjekë të gjithë ciklin e projektit; 

• Përfituesit duhet të sigurojnë vizibilitetin e duhur të donatorëve, rajonit, si dhe projektit nga i 

cili mbështetet aktiviteti; 

• Përfituesit duhet të shfaqin logon e SWG-së dhe logot e donatorëve të tjerë respektivisht. 

Mbështetja e marrë në kuadër të projektit duhet të njihet dhe promovohet në të gjithë 

materialin komunikues dhe promovues, duke përfshirë njoftimet për shtyp, materialet 

reklamuese, njoftimet zyrtare, raportet dhe publikimet; 

• Të gjitha materialet promovuese duhet të miratohen më parë nga SWG përpara procesit 

përfundimtar të printimit/botimit; 

• Përfituesit do të marrin logot respektive nga SWG për përdorimin e tyre në materialet 

promovuese; 

• Përfituesit duhet të respektojnë dokumentet raportuese. Përfituesit duhet të veprojnë në 

përputhje me planet e dakorduara të komunikimit dhe të vizibilitetit që ata hartuan. 

• Aktivitetet e komunikimit dhe vizibilitetit të kryera gjatë zbatimit do të merren në konsideratë 

në raportet përfundimtare të aktivitetit; 

 

6. KOSTOT E PRANUESHME - KONTROLLET PËR LINJAT E BUXHETIT / LLOJET E 

KOSTOS 

• Kostot promovuese – dizenjimi dhe printimi i posterave, banderolave, fletëpalosjeve, 

ftesave, programeve, bluzave, punimeve artizanale, transmetimi, kapele, çanta, fletore, 

distinktivë, përparëse; 

• Kostot e akomodimit për pjesëmarrësit dhe ekspozuesit;  

• Shërbimet e transportit për faturë - Kostot e transportit do të konsiderohen si të 

pranueshme, vetëm në rastin kur është e angazhuar një kompani zyrtare transporti; 

• Qera objekti; 

• Qeraja e pajisjeve – zëri, drita, skena, tenda, stenda, pajisje përkthimi; 

• Angazhimi i trajnerëve, ekspertëve, folësve, fotografëve, guidave, skiperëve, përkthyesve, 

dizajnerëve. Kostoja për angazhimin e personit fizik do të konsiderohet e pranueshme, 

vetëm në rast se do të dorëzohet dokumentacioni shtesë. Dokumentacioni shtesë duhet të 

jetë në përputhje me ligjet dhe rregulloret vendore - kontrata e nënshkruar për angazhimin e 

personit fizik, konkretisht, shuma bruto dhe neto duhet të tregohet në kontratë; 

• Materialet e seminarit; 

• Kostot e tjera të cilat janë në përputhje dhe kontribuojnë në organizimin e eventit dhe të 

miratuara nga SWG. 

 

7. KOSTOT E PA PRANUESHME:  

• TVSH; 

• Tatimi mbi të Ardhurat Personale; 

• Taksa të tjera; 

• Doganat ose detyrimet e importit, ose çdo tarifë tjetër; 
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• Blerjet e tokës dhe ndërtesave ekzistuese; 

• Blerja e pajisjeve të reja dhe të përdorura (në raste të jashtëzakonshme, pas një shpjegimi 

të detajuar të dorëzuar pse nevojitet blerja e pajisjeve të reja promovuese dhe si do të 

kontribuojë në organizimin e eventit, SWG mund të japë miratimin për blerje dhe ta 

konsiderojë këtë kosto si një kosto e pranueshme); 

• Tarifat bankare, kostot e garancive dhe tarifat e ngjashme; 

• Kostot e konvertimit, tarifat dhe humbjet e këmbimit të lidhura me ndonjë nga llogaritë euro 

specifike të komponentëve, si dhe shpenzime të tjera thjesht financiare; 

• Kostot e amortizimit; 

• Tarifat për shërbimin e borxheve dhe borxhet; 

• Provizionet për humbjet ose detyrimet e mundshme të ardhshme; 

•  Interesi i borxhit; 

• Kredi për palët e treta; 

• Zëra të financuar tashmë në një kuadër tjetër; 

•  Kostot administrative dhe operative; 

• Pagat, dieta; 

• Para xhepi; 

• Pijet alkoolike (në raste të jashtëzakonshme, nëse prokurimi i pijeve alkoolike është 

thelbësor për organizimin e ngjarjes, SWG mund të japë miratimin për blerje dhe ta 

konsiderojë këtë kosto si një kosto të pranueshme); 

• Shishet PET ose çfarëdo materiali tjetër që mund të shkaktojë ndotjen e mjedisit; 

• Kostot e tjera të cilat mund të konsiderohen si të papërshtatshme dhe të pamiratuara nga 

SWG. 

 

8. DOKUMENTACIONI RAPORTUES QË DUHET TË DORËZOHET 

Pas përfundimit të aktivitetit/ngjarjes aplikanti pritet të dorëzojë: 

8.1 Dokumentacioni teknik:  

• Raporti teknik origjinal i nënshkruar për aktivitetet e kryera (i nënshkruar dhe vulosur nga 

personi përgjegjës);  

• Lista e pjesëmarrësve (nënshkruar nga pjesëmarrësit dhe në një format të ofruar nga SWG); 

• Programi dhe dokumentet e sfondit për aktivitetin; 

• Raportet e Monitorimit dhe Vlerësimit (M&E) të plotësuara nga të gjitha MSME-të-

organizatorët dhe pjesëmarrësit (pas aplikimit të suksesshëm dhe pas 6 dhe 12 muajsh) 

• Së paku një kopje/ekzemplar/artikull të çdo materiali promovues të prodhuar për aktivitetin 

rajonal; 

• Prerje e shtypit (paragraph i prerë nga gazetat/shtypi rreth aktivitetit); 

• Fotodokumentacion i aktivitetit rajonal; 

• Dokumentacion tjetër teknik mbështetës. 

 

8.2 Dokumentacioni financiar  
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• Raporti financiar origjinal i nënshkruar me specifikimin e kostove (i nënshkruar dhe vulosur 

nga personi përgjegjës); 

• Origjinale ose kopje të vërtetuara të faturave, fatura dhe dokumenteve për vërtetimin e 

pagesave - deklarimet bankare (të nënshkruara dhe të vulosura nga personi përgjegjës); 

• Origjinalet ose kopje të vërtetuara të faturave për pagesat me para në dorë, (të nënshkruara 

dhe të vulosura nga personi përgjegjës); 

• Kërkesa për pagesë (origjinale, e nënshkruar dhe e vulosur nga personi përgjegjës); 

• Dokumentacioni i plotë për procesin e prokurimit për mallra/shërbime mbi 1000 euro i cili 

përfshin: 

1. Kërkesë për oferta për të paktën 3 ofrues shërbimesh/mallrash, e cila përfshin specifikimin e 

mallrave/shërbimeve të kërkuara me specifikimet neto, TVSH/Tatimin mbi të Ardhurat 

Personale dhe shumën bruto. Nëse ofruesi i mallrave/shërbimeve nuk është në sistemin e 

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

bashkëngjitet komunikimi (kërkesa për ofertë dhe oferta e pranuar). 

2. Ofertat e pranuara, sipas kërkesës së dorëzuar. 

3. Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të mirë. Në vendim, shumat Neto (shuma pa TVSH/Tatim 

mbi të Ardhurat Personale) duhet të krahasohen në ofertat e pranueshme dhe më e ulëta nga të 

paktën tre ofertat e pranueshme do të merret në konsideratë për rimbursimin e kostove për 

shërbimin/mallin e prokuruar në lidhje me realizimi i projektit/aktivitetit. 

4. Në raste specifike, oferta e ndryshme nga ajo më e ulëta mund të zgjidhet me miratim 

paraprak nga SWG, duke ofruar një shpjegim të detajuar pse duhet zgjedhur kjo ofertë. 

5. Nëse tre ofrues të shërbimeve nuk mund të gjenden dhe tre oferta nuk mund të merren, kjo 

duhet të komunikohet dhe miratohet nga SWG në mënyrë që të vazhdojë me procesin e 

prokurimit. 

Të gjitha pagesat duhet të bëhen me transfertë bankare. Në raste specifike, kur pagesa me 

para në dorë është e pashmangshme, përfituesi duhet të informojë SWG-në dhe të marrë 

MIRATIMIN ME SHKRIM ME POSTE NGA Zyrtari/Përfaqësuesi i SWG-së, në mënyrë që të 

vazhdojë me procesin e prokurimit/pagesës. Pagesa me para në dorë duhet të shoqërohet me 

faturë ose faturë fiskale përkatëse. 

 

9. RREGULLA TË RËNDËSISHME FINANCIARE DHE TË PROKURIMIT  

Çdo prokurim dhe blerje nuk duhet të ndahet artificialisht brenda një linje buxheti ose ekuivalenti 

të tij me qëllimin për të bërë një blerje të vogël ose prokurim nën 1,000 EUR ose për të 

reduktuar një kërkesë për ofertë në një kërkesë më të vogël ose pa ofertë. 

SWG rezervon të drejtën të vlerësojë ofertat e marra dhe vlerën/çmimin e tyre në tregut aktual 

dhe përfundimisht të refuzojë ofertën e zgjedhur ose kostot e shkaktuara. 

Kontraktori do të ketë të drejtë të shpenzojë deri në 15% më shumë për çdo linjë buxhetore, me 

kusht që kostot të reduktohen me të njëjtën shumë në një ose më shumë nga linjat e tjera 

buxhetore. Të gjitha ndryshimet në kontratë duhet të komunikohen dhe miratohen nga SWG. 

10. VLERËSIMI 

Vlerësimi i aktiviteteve Njerëzit për Njerëzit do të bëhet sipas kritereve të mëposhtme: 



                                                  

 Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me UNSCR 1244/1999 dhe Opinionin e ICJ-së për 

shpalljen e pavarësisë së Kosovës. 

  

1. Aktiviteti është i lidhur me rezultatet ilustruese dhe zhvillimin e mëtejshëm të zinxhirëve 

të vlerës së bujqësisë dhe turizmit; 

2. Aspekti ekonomik dhe qëndrueshmëria 

• Mundësitë e gjenerimit të të ardhurave;  

• Mundësitë për krijimin e punësimeve të reja ose shtesë lokale në sektorët e turizmit 

dhe bujqësisë; 

• Përfshirja dhe pjesëmarrja e MSME-ve; 

3. Përfshirja e grave, të rinjve, personave me aftësi të kufizuara dhe migranteve të    

kthyer; 

4. Marrja në konsideratë e aspektit pozitiv mjedisor të aktivitetieventit; 

5. Buxheti dhe kosto-efiçenca; 

6. Aspekti rajonal i eventit ku përfituesit janë nga disa vende/territore të Ballkanit 

Perëndimor. 

 

 

11. INFORMACION PËR MUNDËSITË E FINANCIMIT 

 

• Vendi i caktuar: Vendet e caktuara janë 6 vendet/territoret e Ballkanit Perëndimor.  

• Afati kohor: 1 Mars 2023 – 31 Dhjetor 2023  

• Gjuha e komunikimit Gjuha e komunikimit me SWG është anglishtja dhe gjuha përkatëse e 

vendit/territorit. 

• Gjuha e aktivitetit/eventit: Mund të jetë në një nga gjuhët lokale. 

• Shuma maksimale e rimbursuar: SWG do të rimbursojë deri në 2,500 EUR bruto. TVSH-

ja nuk është e pranueshme dhe kështu nuk do të rimbursohet por do të zbritet nga Fatura 

dhe do të konsiderohet si bashkëfinancim i pjesëmarrësit. Vlera 2,500 euro bruto përfshin 

gjithashtu të gjitha taksat, të kërkuara për t'u paguar nga legjislacioni kombëtar në vendin e 

rezidencës. 

• Formati i aplikimit: Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen në formatin e dhënë. Aplikimet e 

shkruara në një format tjetër nuk do të merren parasysh.  

• Disbursimi i pagesës: Fondet do të rimbursohen me transfertë bankare në llogarinë 

bankare të marrësit nga SWG.  

• TVSH: TVSH-ja është një kosto e papranueshme, kështu që SWG NUK do ta rimbursojë 

TVSH-në. 

• Gjuha e aplikimit: Të gjitha dokumentet e aplikimit mund të dorëzohen në anglisht ose në 

një nga gjuhët lokale të vendit/territorit përkatës. 

• Numri i aplikimeve: Një aplikant mund të dorëzojë vetëm një aplikim. 

 

12. KËRKESAT PËR DORËZIM 

Formulari i aplikimit, (Aneksi 1) së bashku me buxhetin e përcaktuar (Aneksi 2), duhet të 

dorëzohet të paktën dy muaj përpara fillimit të aktivitetit/eventit. Më pas aplikimi së bashku me 

buxhetin i nënshtrohen miratimit për financim. Do të kërkohen sqarime ose dokumente shtesë 

për të mbështetur kërkesën dhe buxhetin e paraqitur. 

 



                                                  

 Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me UNSCR 1244/1999 dhe Opinionin e ICJ-së për 

shpalljen e pavarësisë së Kosovës. 

 

Pas sqarimeve shtesë të kërkuara dhe korrigjimeve të dorëzuara në dokumentacion, do të 

miratohet versioni përfundimtar i formularit të aplikimit dhe buxhetit dhe do të përgatitet kontrata 

për alokimin e fondeve. Aktivitetet/kostot e miratuara duhet të fillojnë pas nënshkrimit të 

kontratës nga të dyja palët. Rastet e jashtëzakonshme në lidhe me një periudhën kohore të 

fillimit të aktiviteteve/kostove mund të merren parasysh edhe për pranueshmërinë e tyre. 

SWG kërkon që Aplikimi të dorëzohet në mënyrë elektronike (e-mail) në Sekretariatin e SWG 

në swgsecretariat@swg-seerural.org jo më vonë se 31 Janar 2023. 

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme: 

• ANEKS 1. APLIKIM PËR P2P kopje e nënshkruar në PDF  

• ANEKS 2. Buxheti në MS Excel 

• ANEKS 3. P2P Indikatore 

• Shtojca 1. Kopje e certifikatës së regjistrimit jo më e vjetër se 6 muaj. 

Ju lutemi shënoni "Emrin e organizatës suaj - Aplikimi P2P" në fushën e Subjekti të e-mail-it 

tuaj. 

SWG do të mbajë të gjitha materialet dhe dokumentet e dorëzuara nga aplikantët. Ai nuk do ta 

përdorë këtë informacion për qëllime të tjera përveç shqyrtimit të aplikimit dhe nuk do ta ndajë 

atë me persona apo institucione të tjera. 

Pas procesit të vlerësimit, vendimi do t'u komunikohet aplikantëve përmes postës elektronike. 

 


