
Drejtoria/Zyra

Shuma e 

mbështetjes 

financiare

Fushën/fushat në të cilat do 

të përzgjidhen fituesit
Objektivat e mbështetjes financiare

Numri i përafërt 

i organizatave/p

ersonave fizik 

që do 

të përfitojnë

Koha e hapjes 

së thirrjes për 

aplikime

Koha indikative 

e fillimit të zbatimit 

të projekteve 

përfituese

 Kulturë, Rini dhe 

Sport
180,000.00 € Kulturë, Rini dhe Sport.

Krijimi i një ambienti të përshtatshëm në Komunë për zhvillimin e 

aktiviteteve kulturore, sportive dhe rinore.
Rreth 80 OJQ Janar Mars - Dhjetor

Turizëm dhe Zhvillim 

Ekonomik
20,000.00 €

Turizmi kulturor, urban, rural dhe 

artizanal.

Zhvillimi i turizmit kulturor dhe rural si dhe forcimi i OJQ-ve që të mirren 

me zanatet e vjetra në Prizren, rikthimin e zejeve të vjetra të qytetit në 

shërbim të promovimit më të mirë të qytetit.

Rreth 20 OJQ Shkurt Mars - Dhjetor

Shërbime Publike 30,000.00 €

Mjedis i pastërt, promovimi i trendit të 

riciklimit, ndarja e mbeturinave në 

origjinë dhe hapësira të pastërta 

publike.

Fokusimi në fushën e mjedisit dhe mbeturinave, në projektet që 

kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe aktiviteteve mjedisore si dhe 

ndërgjegjësimit publik.

Rreth 15 OJQ Mars - Prill Maj - Dhjetor 

Arsimi 40,000.00 €

Siguria dhe gjithëpërfshirja, trajtimi i 

sjelljeve jo të përshtatshme, socializimi 

si dhe zhvillimi i kapaciteteve për 

vlerësimet e brendshme të shkollave.

Përfshirja e të gjithë fëmijëve në shkollë, regjistrimi i fëmijëve të 

komunitetit RAE në shkollat e mesme, cilësia, udhëheqja efektive, 

fuqizimi i kapaciteteve profesionale të mësimdhënësve, partneriteti 

me prindër.

Rreth 8 OJQ           Shkurt Mars - Dhjetor

Puna dhe Mirëqenia 

Sociale
30,000.00 €

Shërbimet në sferën e përsonave me 

nevoja të veçanta.

Ofrimi i shërbimeve të cilat rrisin mirëqenien dhe jetën sociale në 

pjesen e margjinalizuar të popullatës dhe të cilat janë të 

domosdoshme për qytetarët.

Rreth 10 OJQ Mars Maj - Dhjetor 

Bujqësi dhe Zhvillim 

Rural
1,190,850.00 €

Lavërtari, blegtori, perimtari, bujqësi 

dhe bletari.

Krijimi i një ambienti të përshtatshëm në Komunë për zhvillimin e 

bujqësisë, blegtorisë si dhe rritja e zhvillimit ekonomik përmes zhvillimit 

rural.

Rreth 2064 

fermerë

Mars, Prill, Maj, 

Qershor, Korrik, 

Gusht dhe Shtator

Prill, Maj, Qershor, 

Korrik, Gusht, Shtator 

dhe Tetor

Zyra për Komunitete 

dhe Kthim Komunal
18,000.00 €

Renovim dhe rindërtim për komunitetin 

RAE.

Implementimi i strategjisë për gjithëpërfshirjen e komunitetit RAE 2019 - 

2023.
1 OJQ Janar Maj - Dhjetor 

Zyra e Kryetarit 40,000.00 € Edukim dhe arsimim.
Motivimi dhe stimulimi i studentëve të suksesshëm të komunës së 

Prizrenit.
Rreth 100 student Mars - Prill Qershor - Korrik

PLANI VJETOR I SUBVENCIONIMIT - 2019  


