
   
 
 

PROJEKTI A.C.A.P. 
Aksioni komunitar për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura 

(AID 011521 / Celim / Alb) 

31 MAJ 2019 

Aktivitete me OJF-të 

Thirrja për bashkëplanifikim me OJF – edicioni 2 

 

Neni. 1 – Objektivat e thirrjes 
 
Në përputhje me projektin ACAP – Aksioni komunitar për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura, organizata 
COSV dhe organizatat partnere në Komisionin e Vlerësimit synojnë të promovojnë një projekt të 
përbashkët për vitin 2019 me OJF-të aktive në fushën e mjedisit në zonat e Vlorës, Beratit dhe 
Gjirokaster. 
 
Zonat objekt të edicionit të dytë të thirrjes për bashkë-planifikim do të jenë: 
 
- Parku Kombëtar I Llogarasë; 
- Peizazhi I Mbrojtur Vjosë-Nartë; 
- Parku Kombëtar Bredhi i Hotovës-Dangëlli; 
- Parku Kombëtar Mali I Tomorrit.  
dhe zonat kufitare nëse aksioni I propozuar ka ndikim në Zonën e Mbrojtur përkatëse. 
 
Tematika e bashkë-planifikimit është inovacioni dhe rishikimi I modeleve të bashkëpunimit 
ndërmjet OJF-ve dhe autoriteteve lokale në mbrojtjen e mjedisit. 
 

Neni. 2 – Objektivat e projektit 
 
Objektivat prioritare që do të ndiqen nga aksionet e propozuara duhet të jenë:  

 Përmirësimi i cilësisë së zonave publike; 
dhe/ose 

 Rritja e funksionimit dhe përdorimit të Zonave të Mbrojtura; 
dhe/ose 

 Përmirësimi i vlerave kulturore dhe natyrore të Zonave të Mbrojtura. 
 
 
OJF-të e interesuara mund të prezantojnë kandidaturën e tyre (lidhur me një nga objektivat 
prioritare), duke shkarkuar formularin përkatës në faqen e internetit të COSV në linkun e 
mëposhtëm  
http://www.cosv.org/azione-comunitaria-per-la-preservazione-delle-aree-protette-in-albania/ 



   
 
Neni. 3 – Subjektet propozuese 
 
Propozuesi nënkupton subjektin i cili paraqet projektin dhe e realizon atë ose më vete ose me 
mbështetjen e subjekteve të tjerë.  
Mund të kandidojnë të gjithë subjektet jofitimprurëse të cilët e kanë qendrën e tyre në zonën e 
Vlorës, Beratit dhe Gjirokastrës me të paktën një projekt të realizuar në 3 vitet e fundit.   
Janë gjithashtu të lejueshme dhe organizatat jofitimprurëse që nuk e kanë qendrën në zonën e 
Vlorës, Beratit dhe Gjirokastrës, por që kanë realizuar në këto zona projekte në mënyrë të 
vazhdueshme në 3 vitet e fundit.  
 
Kandidatura mund të jetë e prezantuar nga një ent ose organizatë ose nga një grup entesh ose 
organizatash.  
Çdo subjekt, mund të marrë pjesë në këtë thirrje për propozime me jo më shumë se një 
projekt si një subjekt dhe jo më shumë se një projekt si partner. 
Për llogaritjen e këtij kufiri, referohet numri i përgjithshëm i projekteve në të cilat i njëjti subjekt 
është propozuesi ose partneri. 
 
Subjektet që do të kandidojnë duhet të jenë të gatshëm për të marrë pjesë në rrugën e 
bashkëplanifikimit të propozuar nga COSV e Kallipolis, menjëherë pas përzgjedhjes 
(shikoni Neni. 8). 
 

Neni.4 – Burimet e programuara dhe kostot e lejueshme 
 
Shuma e fondeve për propozim projektesh të përmendura në këtë thirrje është gjithsej 24,000 € 
dhe secili projekt mund të arrijë në një minimum prej 4,000 € deri në maksimum 8,000 €.  
 
Tipologjia e kostove të lejuara janë: 
 

 Kosto për komunikime professionale dhe trajnime: max 10% i totalit 
 Kosto për shërbime të jashtme dhe kosto të tjera të lidhura drejtpërdrejtë me 

implementimin e projektit: max 20% e totalit 
 Materiale ndërtimi, kosto për kompaninë e ndërtimit /artizanale: max 30% të totalit 
 Pajisje të dizajnuara për të kryer shërbime që synojnë zgjerimin e përdorshmërisë në të 

ardhmen: max 80% e totalit 
 
Për tu konsideruar si të lejueshme kostot duhet të jenë: 
 
a) të nevojshme për zbatimin e projektit; 
b) të parashikuara në kuotën ekonomike të paraqitur; 
c) të aplikueshme gjatë kohëzgjatjes së projektit. 
 
 
 
 
 



   
 
Neni.5 – Kriteret e vlerësimit 
 
Vlerësimi i projekteve do të kryhet nga një komision i posaçëm i përbërë nga: 
 

 Një përfaqësuesi COSV 

 Një përfaqësues i Kallipolis 

 Një përfaqësues i CELIM 

 Një përfaqësues i INCA 
 
Përfaqësuesit e Agjencive Lokale të Zonave të Mbrojtura të fushave përkatëse do të ofrojnë 
këshilla teknike për përputhshmërinë e projekt propozimeve me Planet e Menaxhimit të Zonave të 
Mbrojtura, mbi mundësitë e ndërhyrjeve dhe mbi mbivendosjen e mundshme me iniciativat e 
tjera që veprojnë në Park. 
 
Komisioni do të shqyrtojë projektet e paraqitura dhe parashikon dhënien e një rezultati nga 0 në 
100 pikë, të ndara si më poshtë: 
 
 niveli i përfshirjes së komunitetit lokal në realizimin e projektit (komunitet dhe aktivitete 

ekonomike) e me pasoja të mundshme pozitive në to: nga 0 në 10 pikë 
 Respektimi i Planit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura: nga 0 në 10 pikë 
 Aksioni ka një impakt pozitiv në Zonat e Mbrojtura gjatë realizimit: nga 0 në 25 pikë 
 Aksioni ka një impakt pozitiv në Zonat e Mbrojtura referuar rritjes së njohurive dhe 

ndërgjegjësimit të komunitetit lokal dhe turistëve: nga 0 në 20 pikë 
 Aksioni i propozuar është në gjendje të gjenerojë të ardhura për përfitime finanziare dhe 

garanton vazhdueshmërinë dhe mirëmbajtjen e ndërhyrjes në një afat të gjatë kohor: nga 0 në 
20 pikë 

 Ndërhyrja është menjëherë e aplikueshme/ praktikueshme nga 0 në 10 pikë 
 CV e aplikuesit: nga 0 në 5 pikë 

 

Neni.6 – Kohëzgjatja 
 
Faza 1–Përfundimi i aplikimit për qasje në bashkë-planifikim: dërgimi i formularëve të aplikimit 
vetëm me email, nga data 31 maj 2019 deri më 16 qershor 2019. Dokumentacioni mund të 
dorëzohet në gjuhën angleze ose shqipe 
Faza 2 – Seleksionimi i kandidaturave duke u bazuar në kriteret e përcaktuara në thirrje. Organizatat, 
për të cilat projekti i propozuar është përzgjedhur, do të njoftohen me email nga COSV 
Faza 3 – Takime të bashkë- planifikuesve në një tryezë ku ftohen subjektet e seleksionuara. 
Secili takim do të zgjasë rreth 4 orë. Kjo fazë duhet të mbyllet përpara fundit të muajit qershor 2019  
Faza 4–Kthimi I projekteve pas bashkërendimit tek bashkë-planifikuesit, për të vazhduar punën 
Faza 5 – Realizimi I projektit (Korrik - Tetor 2019) 
 
Stafi i Projektit ACAP do të monitorojnë projektet dhe do të vlerësojnë punën me takime të 
rregullta. Në fund të projektit do të kërkohet një raport I vetëm I projektit për secilin grup pune  
 
 



   
Neni.7 – Dokumentacioni i kërkuar 
Kandidatura duhet të përmbajë: 
 
-Dokumentet administrative të detyrueshme: 

 Vetëdeklarim i mungesës së konfiktit të interesit;  

 Vërtetim nga zyra e Regjistrimit të OJF-ve në Gjykatën e Tiranës. Ky vërtetim duhet të jetë 
jo më i hershëm se  1 tetor 2018; 

 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore ; 

 Kopje e NIPT-it. 
 
Nëse është e mundur, bashkëngjitni buxhetin financiar (bilancin) për vitin e fundit (2018) në 
dokumentacion: ky dokument nuk është i detyrueshëm, por prania e tij do të vlerësohet pozitivisht. 
 
- CV shoqëruese, duke iu referuar në veçanti kompetencës mbi temën e zgjedhur dhe 
përvojën e mëparshme në zonat e përmendura në këtë thirrje; 
 
- Skeda e projektit duhet të përmbajë: 

 Nevojat e zonës së cilës i adresoheni; 

 Idenë e projektit që do të dorëzohet në fazën e bashkë-planifikimit me COSV dhe Kallipolis; 

 Vlerësimin e kostove për realizimin e projektit. Prania e vlerësimit të kostove do të gjykohet 
pozitivisht.  
 

 

Neni.8 – Kriteret e lejueshme 
 
Projektet që nuk përbajnë dokumentacionin e përmendur në nenin 7 janë të papranueshme. 
 
Nuk do të jenë të pranueshme projektet që: 
 
a) nuk respektojnë objektivat e nenit 2 
b) kostot nuk respektojnë kriteret e vendosura në nenin 4 
c) nuk respektojnë modelin e kostove të prezantuar në nenin 8 
d) nuk mbledhin më shumë se 60/100 pikë  
e) Iniciativat e propozuara duhet të lidhen domosdoshmërisht me zonat e caktuara në nenin 1 të 
këtij dokumenti. 
f) Janë të përjashtuara të gjitha organizatat që kanë qenë fituese në thirrjen për bashkëplanifikime 

OJF – edicioni 1 

 
Propozimet e zgjedhura që nuk do të ndjekin fazën e bashkë-planifikimit do të përjashtohen nga 
financimi dhe do të vazhdohet me përzgjedhjen e propozimeve të tjera të konsideruara si të 
pranueshme për financim sipas rendit. 

 
 
 
Neni.9–Paraqitja e kandidaturës 



   
 
I gjithë dokumentacioni i kërkuar në nenin 7 duhet të dërgohet brenda orës 24:00 të datës 16 
Qershor 2019 duke e dërguar në emailin: acap@cosv.org 
 
Për informacione dhe qartësime të mëtejshme, mund të kontaktoni COSV në këtë adresë: 
acap@cosv.org dhe në numrin e telefonit +355684016929. 
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