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                                                FTESË PËR APLIKIM  
 
 
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport fton të gjitha  Klubet Sportive që veprojnë 
në Komunën e Istogut, Shoqatat OJQ Sportive të aplikojnë me projekt propozime 
për: 
 

1. Përkrahjen e klubeve sportive për zhvillimin e garave kampionale. 
2. Për zhvillimin dhe masivizimin e sportit ndër të rinj. 

 
Klubet në projekt propozime e tyre duhet të përmbajnë ; 

 

 Në projekt duhet të jenë të përshkruara qartë aktivitetet – garat ,objektivat 
po ashtu duhet të jetë buxheti sa me i detalizuar. 

 Projekti sa më i specifikuar në përshkrim pra të ceken në detale aktivitetet 
sportive që klubet kanë për ti zhvilluar në sezonin pranveror dhe vjeshtor 
në kampionatin e Kosovës gjatë vitin 2019.  

 Klubet të cilat garat i zhvillojnë në formë të turnirëve duhet të ceket vendi 
i mbajtjes së turneve dhe pjesëmarrja e ekipeve në ato turne. 

 
 

Aktivitetet që do të përkrahen nga Komuna   
 

 Kotizimi i klubeve për gara kampionale  

 Shpenzimet për transport  në gara. 

 Shpenzimet për personat zyrtar në gara referë dhe delegat. 

 Kontrollet mjekësore për sportiste . 

 Licencimi i lojtarëve dhe trajnerëve. 

 Ushqimi për lojtare të klubit . 

 Uji për lojtare për garat kampionale. 
 
 



 
 
 
 
    Aktivitetet që nuk do të përkrahen : 
 
 
-Pagat e lojtarëve dhe stafit të klubit. 
-Rekuizitat sportive  
 
 
Projekt propozimit duhet ti bashkëngjiten këto dokumente  
 

 Kopjen e regjistrimit të OJQ –ve  

 Kopjen e certifikatës fiskale. 

 Kopjen e llogarisë bankare të OJQ së. 

 Kopjen e letërnjoftimit të menaxherit të projektit. 

 Dëshmi  nga Federatat e klubeve për : 
o Kalendarin e garave. 
o Licencimin e klubit . 
o Për personat zyrtare refer dhe delegat. 

 
Të gjitha këto duhet të jenë të vulosura dhe të nënshkruara nga Federatat 
përkatëse. 
  
 
Projektet do të vlerësohen nga komisioni . 
Afati përfundimtarë për dorëzimin e projekteve është 08.03.2019. 
 
Vërejtjeje: Nuk do të merren në shqyrtim : 
Projektet që aplikojnë pas këtij termini nuk do të shqyrtohen . 
Projektet që nuk e kanë dokumentacionin e kërkuar nuk do të shqyrtohen. 
Projektet duhet të dorëzohen në Qendrën për Shërbim me Qytetar Nr: 100. 
 
 
Për informata shtesë na kontaktoni në : 
Tel 049 766 009 
      049 766 585 
 

 

 

 


