
 
 
 

PROJEKTI A.C.A.P. 
Aksioni Komunitar Për Ruajtjen e Zonave të Mbrojtura 

(AID 011521 / Celim / Alb) 

SHTATOR 2020 

WP1 Aktivitete me OJF-të 

 Thirrje për bashkëplanifikim me OJF – Edicioni i III-të 

 

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 projektim të 
përbashkët për vitin 2020 me OJF-të aktive në zonat e Vlorës dhe Beratit. 
 
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 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:  

 OP.1 Përmirësimi i cilësisë së zonave publike; 
dhe/ose 

 OP.2 Rritja e funksionimit dhe përdorimit të Zonave të Mbrojtura; 
dhe/ose 

 OP.3 Përmirësimi i vlerave kulturore dhe natyrore të Zonave të Mbrojtura. 
Dhe/ose 

 OP.4 Rritja e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e 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: https://goo.gl/cmuBBH  

https://goo.gl/cmuBBH


 
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  dhe Beratit me të paktën një projekt të realizuar në 2 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 2 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 stafi i Projektit ACAP, 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 35 000 € 
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 15% 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 15 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 
15 pikë; 

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

 

Neni.6 –Kohëzgjatja 
 
Faza 1 – Përfundimi i aplikimit për qasje në bashkë-planifikim: dërgimi i formularëve të aplikimit 
vetëm me email, nga data 30 Shtator 2020 deri më 19 Tetor 2020. 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 3 orë e mund të kryhet edhe online. Kjo fazë duhet të mbyllet Brenda 
datës 13 Nëntor 2020;  
Faza 4 – Kthimi I projekteve pas bashkërendimit tek bashkë-planifikuesit, për të vazhduar punën; 
Faza 5 – Realizimi I projektit (Dhjetor 2020 - Maj 2021). 
 
COSV dhe Kallipolis 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 2019; 

 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 (2019) 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 stafi i Projektit ACAP; 

 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. 
 
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 12:00 të datës 19 Tetor 
2020 duke e dërguar në emailin: acap@cosv.org 
 
Për informacion dhe sqarime, do të organizohen dy sesionet informative në të gjitha zonat target, 
me takime kokë-më-kokë dhe kohëzgjatje prej 30 minutash me OSHC-të e interesuara. Vendet e 
disponueshme për takimet janë si vijojnë;  
 
 
Berat, 1 Tetor 2020, Hotel Mangalemi 
 

15:30 – 16:00 15:30-16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 

 
Vlore, 2 Tetor 2020, Hotel Bologna 
 

11:30 – 12:00 12:00-12:30 12:30 – 13:00 13:30 – 14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 

mailto:acap@cosv.org


 
 
 

Për të rezervuar një takim dhe për informacione të mëtejshme, mund të kontaktoni COSV duke 
shkruar në: acap@cosv.org  dhe/ose duke telefonuar në 00355 697225079 ose 00355 698633459. 

 
 
 
 

mailto:acap@cosv.org


                                                                                                                                        
 

PROGETTO A.C.A.P. 
Azione Comunitaria per la conservazione delle Aree Protette 

(AID 011521 / Celim / Alb) 

SETTEMBRE 2020 

WP1 Attività con le CSOs  

Bando co-progettazione per le CSOs – III edizione 

 

Art. 1 - Oggetto del Bando 
 
Nell’ambito del progetto ACAP – Azione Comunitaria per la conservazione delle Aree Protette, l’ONG 
COSV e le organizzazioni partner partecipanti al Comitato di Valutazione intendono promuovere per 
l’anno 2020 una progettazione condivisa con le CSOs attive sui territori di Valona e Berat.  
 
Le aree oggetto di questa terza edizione del Bando di co-progettazione riguarderanno: 
 
- il Parco Nazionale di Llogara; 
- il Paesaggio Protetto di Vjosa-Narta; 
- il Parco Nazionale di Tomorri 
e le aree immediatamente adiacenti, se l’azione proposta ha ricadute sull’Area Protetta di 
riferimento. 
 
Il tema della co-progettazione è l’innovazione e la revisione dei modelli di collaborazione tra CSOs 
e enti locali nella tutela ambientale. 
 

Art. 2 - Obiettivi dei progetti 
 
Gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso le azioni promosse dovranno essere: 
 

 OS.1. il miglioramento della qualità delle aree pubbliche; 
e/o 

 OS.2 l’incremento del numero di funzioni e possibilità di utilizzo delle Aree Protette; 
e/o 

 OS.3 il miglioramento del valore culturale e naturale dell’Area Protetta; 
e/o 

 OS.4 aumentare la consapevolezza riguardo al valore costituito dalle Aree Protette; 
 

Le CSOs interessate possono presentare una candidatura (su UNO solo degli obiettivi prioritari), 
scaricando l’apposito modulo sul sito del COSV al seguente link https://goo.gl/cmuBBH  

 
 

https://goo.gl/cmuBBH


                                                                                                                                        
Art. 3 - Soggetti proponenti  
 
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con 
il supporto di altri soggetti attuatori. 
Possono presentare una candidatura tutti i soggetti non profit con la sede nel territorio di Valona e 
Berat con almeno una progettualità attuata negli ultimi due anni. 
Sono altresì ammissibili anche le organizzazioni non profit che non hanno la sede nei territori sopra 
indicati ma che abbiano realizzato in queste aree progetti negli ultimi due anni. 
 
La candidatura può essere presentata da un singolo ente/organizzazione o da un gruppo di 
enti/organizzazioni. 
Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità, può partecipare al presente bando con non più di un 
progetto in qualità di soggetto proponente e non più di un progetto in qualità di soggetto partner. 
Al fine del computo di tale limite si fa riferimento al totale dei progetti in cui il medesimo soggetto 
è soggetto proponente o soggetto partner. 
 
I soggetti che presentano una candidatura devono essere disponibili a partecipare al percorso di co-
progettazione proposto dalle organizzazioni partner del Progetto ACAP, pena l’esclusione (vedi Art. 
8). 
 

Art.4 - Risorse programmate e costi ammissibili 
 
L’ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi euro 
35.000 e ciascun progetto potrà ammontare a un minimo di 4.000 euro fino a un massimo di euro 
8.000.  
 
La tipologia di costi ammissibili sono:  

 costi per professionisti comunicazione e training: max 15% dell’importo totale del grant; 
 costi per servizi esterni e altri costi direttamente legati all’implementazione delle azioni 

(progetto architettonico, trasporto materiali...): max 20% dell’importo totale del grant;  
 materiali da costruzione, costo impresa di costruzione/artigiano: max 30% dell’importo 

totale del grant;  
 attrezzature finalizzate allo svolgimento di servizi volti ad ampliare le prossibilità di fruizione: 

max 80% dell’importo totale del grant. 
 
Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 
a) necessari per l’attuazione del progetto; 
b) previsti nel preventivo economico presentato; 
c) generati durante la durata del progetto. 
 

Art.5 - Criteri di valutazione  
La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione composta da: 

 un membro di COSV 

 un membro di Kallipolis 

 un membro di CELIM 

 un membro di INCA 



                                                                                                                                        
 

I rappresentanti delle Agenzie locali delle Aree Protette delle rispettive zone forniranno una 
consulenza tecnica sulla conformità delle proposte progettuali con i Piani di Gestione delle Aree 
Protette, sulla fattibilità degli interventi e sull’eventuale sovrapposizione con altre iniziative 
operanti nel Parco.   
 
La Commissione procede all’esame di merito dei progetti presentati e provvede all’attribuzione di 
un punteggio da 0 a 100, così ripartito: 
 
 livello di coinvolgimento delle comunità locali nella realizzazione del progetto (popolazione e 

attività economiche) e possibili ricadute positive su di esse: da 0 a 10 punti;  
 aderenza ai Piani di Gestione dell’Area Protetta: da 0 a 10 punti;  
 l’azione proposta ha un impatto positivo sull’Area Protetta in termini di fruizione: da 0 a 25 

punti;  
 l’azione proposta ha un impatto positivo sull’Area Protetta in termini di accrescimento di 

conoscenza e sensibilizzazione tra la popolazione locale e i turisti: da 0 a 15 punti;  
 l’azione proposta è in grado di generare un income per i beneficiari del finanziamento e 

garantisce la continuità e la manutenzione dell’intervento nel corso del tempo: da 0 a 15 punti; 
 l’intervento è immediatamente cantierabile: da 0 a 10 punti; 
 il CV dell’applicant: da 0 a 5 punti; 
 Proposta di cofinanziamento da 0 a 10 punti; 

 

Art.6 – Tempi 
 
Fase 1 - Finestra di presentazione candidature per accedere alla co-progettazione: invio delle schede 
di candidatura, unicamente via posta elettronica, dal 30 settembre 2020 al 19 ottobre 2020. La 
documentazione potrà essere compilata in lingua albanese e inglese 
Fase 2 – Selezione delle candidature sulla base dei criteri indicati nel presente bando. Le 
organizzazioni le cui proposte progettuali saranno selezionate, saranno contattate via e-mail da 
COSV;   
Fase 3 – Incontri di co-progettazione attraverso un tavolo tematico cui sono invitati i soggetti 
selezionati per l’ambito tematico prescelto. Ogni incontro di co-progettazione durerà circa 3 ore e 
si potrà svolgere anche in modalità online. Questa fase si concluderà entro il 13 novembre 2020.  
Fase 4 – Restituzione dei progetti a seguito della co-progettazione. 
Fase 5 – Realizzazione delle azioni di progetto (dicembre 2020 – maggio 2021). 
 
COSV e Kallipolis effettueranno il monitoraggio dei progetti e la valutazione dei risultati con 
incontri periodici. Allo scadere dell’azione di progetto verrà richiesto un report di progetto unico a 
ciascun gruppo di lavoro. 
 

Art.7 - Documentazione richiesta 
 
La scheda di candidatura deve comprendere: 
 
- Documentazione amministrativa obbligatoria: 

 Allegato A – Autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse; 



                                                                                                                                        
 Attestato del Registro dell’ONG presso il Tribunale di Tirana. Tale Attestato dovrà riportare 

data non precedente al 1 ottobre 2019; 

 Attestato dell’Ufficio delle Imposte di non avere obblighi fiscali inadempiuti; 

 Copia del NIPT. 
Se disponibile, allegare alla documentazione il bilancio dell’ultimo anno di esercizio (2019): tale 
documento non è obbligatorio, ma sarà valutata positivamente la sua presenza. 
 
- CV associativo, con particolare riferimento alla competenza sul tema prescelto e alla pregressa 
esperienza sui territori indicati nel presente bando; 
 
- Scheda progettuale che dovrà contenere: 

 Indicazione dei bisogni del territorio che si intendono affrontare; 

 l’idea progettuale/un’iniziativa che sarà sottoposta alla fase di co-progettazione; 

 la stima dei costi per la realizzazione del progetto. La presenza di preventivi di spesa sarà 
giudicata positivamente. 

 

Art.8 - Criteri di ammissibilità 
 
Le proposte non completi della documentazione di cui all’articolo 7 sono inammissibili. 
 
Non sono altresì ammissibili i progetti quando: 
a) non rispettino gli obiettivi previsti dall’articolo 2; 
b) le cui spese non rispettino i criteri stabiliti all’articolo 4; 
c) non rispettino le modalità di spedizione e i termini di presentazione previsti dall’articolo 8; 
d) non raggiungono un punteggio di 60/100; 
e) la ricaduta delle iniziative proposte deve essere necessariamente prevista nelle aree espresse dal 
presente documento, all’Art. 1. 
 
Le proposte selezionate che non seguiranno la fase di co-progettazione saranno escluse dal 
finanziamento e si procederà con la selezione delle altre proposte ritenute ammissibili a 
finanziamento in ordine di graduatoria. 
 

Art.9 - Come presentare la candidatura 
 
Tutta la modulistica indicata all’Art.7 deve essere presentata entro le ore 12.00 del 19 ottobre 2020 
inviandola via mail a: acap@cosv.org  
 
Per informazioni e chiarimenti, e prevista l’organizzazione di Info Sessions in entrambe le aree 
target con incontri one-to-one della durata di 30 minuti con le CSO interessate. In seguito riportati 
le venue e gli slot disponibili per fissare l’appuntamento;  
 
Berat, 1 ottobre 2020, Hotel Mangalem   

15:30 – 16:00 15:30-16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 

 
 
 

mailto:acap@cosv.org


                                                                                                                                        
 
 
Vlore, Hotel Bologna, 2 ottobre 2020 
 

11:30 – 12:00 12:00-12:30 12:30 – 13:00 13:30 – 14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 

 
Per riservare un appuntamento e per ulteriori delucidazioni si può contattare COSV scrivendo 
all’indirizzo: acap@cosv.org oppure chiamando 00355 697225079 e/o 00355 698633459. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:acap@cosv.org

