
Br. Naziv OCD Naziv projekta
Dobijeni 

poeni
Komentari evaluacione komisije

Predložena 

vrednost projekta u 

EUR*

1 Education Code Get IT, Sell IT 78.2 ODOBREN 14,979.00

Nije primenljivo

Br. Naziv OCD Naziv projekta
Dobijeni 

poeni
Komentari evaluacione komisije

Predložena 

vrednost projekta u 

EUR*

1 Organizata Studentore e Fushë Kosovës
Integrimi i grupeve te ndryshme etnike përmes

sporteve të reja në Kosove
58 ODOBREN 14,370.00

2 Shoqata e te drejtave te pacienteve ne Kosove - PRAK Ngritja e kapaciteteve për vetë menaxhim te shëndetit 62.2 ODOBREN 9,980.00

Nije primenljivo

Br. Naziv OCD Naziv projekta
Dobijeni 

poeni
Komentari evaluacione komisije

Predložena 

vrednost projekta u 

EUR*

1 Instituti Akademia Infinit Kosova

Gjithëpërfshirja në jetën kulturore dhe promovimi i

mbrojtjes së ambientit përmes nxitjes së

vullnetarizmit

29.2

Ne objašnjava metodologiju izbora škola, zašto je predviđeno da određene škole budu uključene u projekat u poređenju sa drugim 

školama koje su isključene. Štaviše, ne pruža dovoljno informacija o kriterijuma vezanim za selekciju učenika. Projekat ne pruža 

informaciju da se projektne aktivnosti neće odvijati istovremeno sa školskom nastavom, niti bilo kakav tačan raspored sprovođenja 

projektnih aktivnosti. Štaviše, nije objašnjena saglasnost roditelja o dodatnom angažovanju učenika.

15,000.00

1
Organizata për Integrim dhe Zhvillim Social “Follow

Up”
Shëndeti dhe siguria e nxënësve në shkolla 6.6

Projekat nije prešao prvi prag zato što kao organizacija nema dovoljno iskustva u implementaciji projekata finansiranog od strane 

donatora. Dva navedena projekta su realizovana na dobrovoljnoj osnovi. 11,155.00

2 Initiative for Social Education in Prishtina
Përfshirja e Rinisë në Vendimmarrje, mjet për

demokratizim
4.4

Na prvoj strani projektnog predloga piše da su korisnici projekta mladi iz opštine Priština što je u suprotnosti sa zahtevima poziva; četvrti

rezultat projekta se odnosi na budžet opštine za prethodnu godinu, odnosno 2021. Projektu nedostaje jasna razrada kriterijuma odabira

korisnika. 12,150.00

Br. Naziv OCD Naziv projekta

1 Balkan Sunflowers Kosova
Ngritja e kapaciteteve profesionale tek të rinjtë dhe

gratë e komuniteteve Ashkali, Rom dhe Egjiptian

2 Organizata Rinore "AKTI"
Zhvillimi dhe fuqizimi i aftësive të të rinjve në

komunën e Fushë Kosovës për tregun e punës

3 Forumi i qytetarëve të lirë (FQL) Forumi për aktivizim qytetar 

4 Green Art Center
Trashëgimia materiale dhe shpirtërore, mbrojtja e

ambientit

5 Plus Kult Fushë Kosovë
Informatat për auditimin e qasjes në mjediset e

ndërtuara në shkolla

6 Ženski Kutak Folk FEST 2022

7 Pikë Kthese Power to the Young Voices

8 The Ideas for partnership
Edukimi dhe fuqizimi i të rinjve drejt ndryshimeve në

komunitet

9 Shoqata humanitare bamirëse Nenë Madhja
Përgatitja e të rinjve të Fushë Kosovës për tregun e

punës

10 Instituti Kosovar për Logopedi (IKL)

Intervenimi i hershëm logopedik tek fëmijët dhe

adoleshentët me nevoja të veçanta dhe nga

komunitetet e cenueshme në shkollat fillore në

komunën e Fushë Kosovës 

11
Shoqata e personave me paralizë të fëmijëve

"Handicap Kosova”
Më përfshij edhe mua 

12 Iniciativa për zhvillim lokal Rini me pjesëmarrje aktive në mbrojtje mjedisore 

13 Vullneti Rinor Ushqimi të shëron, ushqimi të sëmurë

* Izračunato na osnovu važećeg kursa UNDP-a

Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predlozima koje su podnele organizacije civilnog društva (OCD) tokom Prvog javnog poziva u okviru projekta ReLOaD2 koji je bio otvoren od 13. maja do 23. juna 2022. godine

NIJE ODOBREN - PRVI PRAG: FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI

Ako je podnosilac, OCD, postigao manje od 10 poena u Odeljku 1 u Matrici zbirne evaluacije, projektni predlog se isključuje iz daljeg procesa bodovanja jer Komisija smatra da OCD nema dovoljno kapaciteta za implementaciju predloga projekta. (posebni komentari dati 

za svakog kandidata)

OPŠTINA KOSOVO POLJE

Projektni predlozi sa budžetskom vrednošću iznad 10.000 evra - Podnosilac je morao da osvoji preko 75 poena

ODOBREN

NIJE ODOBREN, ali KOMPLETNO EVALUIRAN - nedovoljan rezultat (manje od 75 poena)

NIJE ODOBREN – DRUGI PRAG: RELEVANTNOST

Rezultati potpuno evaluiranih projekata

PROJEKTNI PREDLOZI ODBAČENI NA PRAGOVIMA

Ako je OCD prešla prvi prag, ali je dobila manje od 18 poena u odeljku 2 u Matrici sažete evaluacije, projektni predlog se isključuje iz daljeg procesa bodovanja jer Komisija smatra da projektna ideja nije relevantna i/niti prilagođena prioritetima javnog poziva. (posebni 

komentari dati za svakog kandidata)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)  

Projektni predlozi sa traženom budžetskom vrednošću ispod 10.000 evra - Podnosilac je morao da osvoji preko 50 poena

DISKVALIFIKOVANI PROJEKTNI PREDLOZI

NIJE ODOBREN, ali KOMPLETNO EVOLUIRAN - nedovoljan rezultat (manje od 50 poena)

ODOBREN

Razlozi za diskvalifikaciju:Trajanje projekta je kraće ili duže od potrebnog; Vrednost budžeta niža ili veća od dozvoljenog; Predloženi projekat ima diskontinuitet u implementaciji; Aplikacija je primljena pre ili posle traženih datuma; Projektni predlog nije podnet u 

traženom formatu – nisu korišćeni odgovarajući formati; Korisnici i/ili lokacija implementacije projekta su VAN opštine/grada! (dodatno objašnjenje/komentari su priloženi za svakog podnosioca)

Komentari evaluacione komisije

Administrativni troškovi su iznad dozvoljenog budžetskog okvira. Iako organizacija ima iskustvo u realizaciji projekata, podneti projekat ne pruža odgovarajuću metodologiju za 

odabir ciljne grupe.

Administrativni troškovi čine 47% ukupnog budžeta zbog uključivanja troškova transporta za korisnike projekta, što nije u skladu sa zahtevima formulara. Nedostaju biografije 

osoba koje se planiraju uključiti u realizaciju projekta.

Projekat nije relevantan jer njegov predlog ne odgovara nijednom od prioriteta poziva.

Očekuje se da će u realizaciji projekta biti uključena 3 člana porodice, dok je jedno od ovih lica ujedno i izvršni direktor Upravnog odbora organizacije.

Nedostaje matrica logičkog okvira koja je jedan od četiri glavna dokumenta.

Budžet predloženog projekta premašio je kriterijume za administrativne troškove i troškove osoblja (39%).

Predloženi Menadžer projekta je opštinski službenik, takođe nedostaje većina pratećih dokumenata.

Samo 17,60% ukupnog budžeta planirano je za projektne aktivnosti, dok su 82,40% administrativni troškovi.

Trajanje projekta je samo 4 meseca što je u suprotnosti sa kriterijumima poziva.

Administrativni troškovi čine 49% ukupnog budžeta projekta.

Predloženi projekat je premašio kriterijume za administrativne troškove i troškove osoblja iznoseći (37%). Takođe, projektni predlog na odredjenim mestima govori o drugoj  opštini.

Nedostaje matrica logičkog okvira koja je jedan od četiri glavna dokumenta.

U jednoj od svojih aktivnosti govori o korisnicima iz druge opštine, i za mali broj budžetskih linija nedostaje narativna razrada.

 

 

                                               


