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1 Network of Peace Movement-NOPM
Vetëdijesimi dhe aktivizimi iqytetarëve në 

proceset vendimmarrëse
75 E MIRATUAR € 24,441.50

1 N/A

Nr. Emri i OShC-së Emri i Projektit
Pikët e 

fituara 
Komente nga vlerësimi

Vlera e 

propozuar e 

projektit në EUR

1 N/A

1 N/A

KOMUNA E KAMENICËS
Rezultatet e vlerësimit dhe informacionet në lidhje me propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë Thirrjes Publike në kuadër të projektit ReLOaD që u hap nga data 15 

shkurt 2018 deri më 14 mars 2018

Rezultatet e projekteve plotësisht të vlerësuara 
 Projekt Propozimet me vlerë buxhetore të kërkuar mbi 10,000 Euro - Aplikanti duhej të fitonte mbi 75 pikë

E MIRATUAR

NUK MIRATOHET, por është VLERËSUAR PLOTËSISHT - pikë të pamjaftueshme të fituara (më pak se 75 pikë)

Projekt Propozimet me vlerë buxhetore të kërkuar nën 10,000 Euro - Aplikanti duhej të fitonte mbi 50 pikë

E MIRATUAR

NUK MIRATOHET, por është VLERËSUAR PLOTËSISHT - pikë të pamjaftueshme të fituara (më pak se 50 pikë)

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans ReLOaD 



Nr. Emri i OShC-së Emri i Projektit
Pikët e 
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Komente nga vlerësimi

Vlera e 

propozuar e 

projektit në EUR

1 ProActive HAJDE! 22.4

Projekti i pergjithshëm nuk është relevant dhe si i tillë nuk sjellë asnjë vlerë të shtuar as në 

komuna e as në komunitet, sepse aktivitet kryesor eshtë organizimi i vizitave. Për më tepër, nuk 

ka qëndrueshmëri pasi  projekti të përfundojë. Gjithashtu në seleksionimin e përfituesve ka 

mungesë elaborimi te mirëfilltë, tek benifitet dhe trajtimi i barabartë.

Komponenta kryesore e projektit i referohet vetëm një grupi të njerzëve që bëjnë vizita brenda 

komunës së Kamenicës, në këtë mënyrë duke i munguar qendrueshmeria e aktivitetve te tilla. 

Megjithatë, komponenta e dytë (krijimi i një faqe interneti për ti promovuar vlerat kulturore) 

mund të konsiderohet si një vlerë e shtuar e komunës për tu njohur nga aspekti kulturor nga 

komunat tjera.

€ 13,262.10

1 KF "Dardana" Shkolla e Futbollit “Dardana”-Kamenice 8

Organizatës i mungojnë kapacitetet financiare dhe operacionale për implementim të projektit. 

Bazuar në dokumentet e ofruara, aplikanti nuk ka implementuar asnjë projekte në 3 vitet e fundit 

apo këtë vit. Stafi i përzgjedhur për këtë projekt janë të punësuar me orar të plotë në punë të 

tjera, dhe nuk garantojnë përputhshmëri me projektin. Për më tepër, duke u bazuar në buxhetin e 

propozuar, më shumë se 50% e buxhetit të kërkuar është për blerje të veglave dhe materialeve 

duke e tejkaluar pragun 10%  të kësaj thirrje.

€ 16,250.00

2 Dardana Press

Aktivizimi qytetar përmes ndërgjegjësimit për 

proceset vendimmarrëse në Komunën e 

Kamenicës

8

Organizatës i mungojnë kapacitetet financiare dhe operacionale për implementim të projektit. 

Aplikanti nuk ka asnjë projekt nën implementim. Duke patur parasysh që projektet e 

implementuara në 3 vitet e kaluara, janë kryesisht në fushën e shëndetit dhe të bujqësisë (janë 

gjithsej 3 projekte për 3 vite respektivisht). CV-të e dërguara nuk ofrojnë informacione të plota sa i 

përket përputhshmërisë profesionale në personelin e përzgjedhur. Për më tepër sa i përket 

menaxherit të projektit, eksperienca si kshillëtar komunal i kuvendit, e cila mund të llogaritet si 

komponentë e rëndësishme e projektit është shkurtimisht e prezentuar. Buxheti total i propozuar 

nuk përputhet me tabelën nga aktivitetet e buxhetit. Është një mospërputhje e madhe midis 

vlerave të buxhetuara dhe vlerës përfundimtare. Shuma për shpenzime administrative dhe 

personeli e kalon 20%  të vlerës së kërkuar, bazuar në llogaritje të buxhetit (9,230.00 Euro).

€ 11,841.00

Nëse aplikanti OShC ka kaluar pragun e parë, por ka shënuar më pak se 18 pikë në Seksionin 2 në Matricën Përmbledhëse të Vlerësimit, projekt propozimi përjashtohet nga procesi i vlerësimit të mëtejshëm 

pasi që Komisioni konstaton se ideja e projektit nuk është relevante dhe / ose nuk është përshtatur me prioritetet e thirrjes publike. (komente të veçanta janë ofruar për secilin aplikant)

NUK MIRATOHET - PRAGU I PARË: KAPACITETET FINANCIARE DHE OPERATIVE

Nëse aplikanti OShC ka fituar më pak se 10 pikë në Seksionin 1 në Matricën Përmbledhëse të Vlerësimit, projekt propozimi përjashtohet nga procesi i vlerësimit të mëtejshëm pasi që Komisioni konstaton se 

OSHC-ja nuk ka kapacitete të mjaftueshme për zbatimin e projekt propozimit. (komente të veçanta janë ofruar për secilin aplikant)

NUK MIRATOHET - PRAGU I DYTË: RELEVANCA
PROJEKT PROPOZIMET E REFUZUARA NË PRAGJE



3
Center for Dipolitisation of Kosovo 

Society

Konstruktivet, në mënyrë aktive, dhe së 

bashku - për një Kamenicë demokratike
8

Organizatës i mungojnë kapacitetet financiare dhe operacionale për implementim të projektit. 

OShC-ja ka dështuar të dërgoj CV-të, kështu që komisioni nuk mundi të vlerësoj kapacitetet 

profesionale. Fushat me prioritet të projekt-propozime të ofruara janë bujqësia dhe rinia. 

Aplikanti nga OShC-ja nuk ka asnjë projekt të implementuar në këto fusha. OShC kanë eksperiencë 

në implementimin e projekteve në fushën e promovimit të demokracisë dhe bashkëpunimit ndër-

etink.

Projekti i propozuar përfshinë 3 fusha/ prioritete të cilat janë vështira të arrihen për periudhën 8-

mujore të projektit. Disa nga aktivitetet e propozuara në këtë projekt i kundërshtojnë strukturat 

egzistuese brenda komunës së Kamenicës (fokusi dhe shtrirja e aktivitetit 1.4 - Krijimi i një zyre 

komunale për mbështetje logjistike të procedurave bujqësore është e njejtë me fushën e veprimit 

të një grupi egzistues në komunën e Kamenicës, i njohur si Grupi Lokal i Veprimit).

Logjika e njejtë dhe argumentimet i krijojnë dy prioritete tjera #2 dhe #3 -ku shtrirja dhe mandati i 

prezentuar për zyrat/grupet respektive egziston në komunë. Ia vlen të përmendet se grupet 

komunale egzistuese kanë një mandat gjithëpërfshirës, duke përfshirë edhe minoritet në Komunë 

të Kamenicës. Projekti gjithashtu parashikon organizimin e një vizite studimore te prodhuesve 

vendore te fermerve, ku vlera totale është më e lartë në raport me shtrirjen e aktivitetit për 

implementim.

€ 29,865.00

4 KA.Rogana Zhvillimi i atletikës në Komunën e Kamenicës 5.4

Organizatës i mungojnë kapacitetet financiare dhe operacionale për implementim të projektit. 

Nuk ka asnjë informacion sa i përket stafit të përzgjedhur ose/dhe kapaciteteve profesionale të 

njerzëve që do ta menaxhojnë projektin, dhe as informacione të nevojshme sa i përket 

eksperiencës në menaxhim të projekteve. Në mungesë të raporteve dhe treguesëve financiare sa i 

përket implementimit të projekteve në 3 vitet e fundit apo projektet e tanishme, komisioni nuk 

mundi t'i vlerësoj kapacitetet menaxhuese të OShC-së.

€ 24,075.00

5 Kryqi Kuq Rinia dhe Gjithë-përfshirja Sociale 3.2

Organizatës i mungojnë kapacitetet financiare dhe operacionale për implementim të projektit. 

Organizata aplikante dështoi të dërgoj CV-të e personave që kanë me qenë në menaxhment të 

projektit. Raporti financiar nuk shfaq asnjë projekt të implementuar nga kjo OShC. Shpenzimet 

administrative tejkalojnë 20% të kriterit të aplikimit (32.7% shpenzime administrative dhe paga). 

Të hyrat e prezentuara janë kryesisht të hyra nga kandidatët për patentë shofer që është në 

kuadër të vet misionit.

€ 8,542.80



Nr. Emri i OShC-së Emri i projektit

1 SHB AnaMorava
Mbështetje në zhvillimin e kapaciteteve të 

fermerëve lokal në sektorin e bujqësisë.

2 Fortesa
Funksionalizmi i këshillave lokale dhe 

përfshirja gjinore në Komunën e Kamenicës

…

Ne kuadër të Thirrjes së parë Publike për Dorëzimin e Propozimeve të Projekteve nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) dhe Komunës se 

Kamenicës, ju lutem gjeni rezultatet e dalura nga procesi i vlerësimit.
Ne baze te Rregullores MF NR – 04/2017 mbi Kriteret, Standardet, dhe Procedurat e Financimit Publik te OJQ-ve:

Neni 21.1: “Kundër vendimit te Komisionit Vlerësues aplikantet mund te ushtrojnë ankese pranë Komisionit te Ankesave”

Neni 21.2: “Ankesat i drejtohet ofruesit te mbështetjes financiare dhe duhet te dorëzohen brenda 5 ditësh nga dita e publikimit te vendimit.”

Andaj, ju lutem qe te gjitha ankesat e drejtuara rreth kësaj thirrje, te dërgohen ne e-mail adresën ne vijim: anita.smailovic@undp.org

Dokumentet kryesore nuk janë dorezuar sipas thirrjes publike. Korniza logjike që është një nga katër dokumentet kryesore për 

vlerësim ka munguar.

PROJEKT PROPOZIMET E DISKUALIFIKUARA
Arsyet për diskualifikim: Kohëzgjatja e projekteve ishte më e shkurtër ose më e gjatë se sa kërkohet; Vlera e buxhetit ishte më e ulët ose më e lartë se sa kërkohet; Projekti i propozuar kishte pavazhdimësi në 

zbatim; Aplikimi është marrë para ose pas datave të kërkuara; Projekt propozimi është dorëzuar në format të papërshtatshëm - formati i dhënë nuk është përdorur. (komente të veçanta janë ofruar për secilin 

aplikant), përfituesit dhe / ose vendndodhja e zbatimit të projektit është JASHTË komunës / qytetit!

Komente nga vlerësimi

Një anëtar nga stafi komunal është paraparë të përfshihet në zbatimin e projektit. Ai raportohet të jetë një shërbyes publik, i cili 

punon në Departament të Bujqësisë brenda Komunës së Kamenicës.


