
 
 
 
 

 

GRANTE TE VOGLA PER ZHVILLIMIN SOCIO-EKONOMIK DHE 
RESTAURIMIN E HABITATIT / EKOSISTEMIT 

UDHËZIMET E ZBATIMIT DHE KRITERET PËR APLIKANTËT 
 
Mbrojtja e natyrës dhe promovimi i biodiversitetit mund të jenë të qëndrueshme vetëm nëse njerëzit që 
janë afër zonave në mënyrë ekonomike, gjeografike dhe kulturore, janë të përfshirë me lehtësi dhe 
kënaqësi në mbrojtjen e natyrës. 
 
 
Zyra e programit të IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO), së bashku me 
organizatat partnere - PAP / RAC, GWP-Med, TdV dhe INCA është përgjegjëse për zbatimin e 
Programit të Granteve të Vogla për OJQ-të, Organizatat e Shoqërisë Civile, Universitetin dhe 
komunitetet lokale që banojnë në Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna-Velipojë (PMLBV) të 
vendosur në Bashkinë e Shkodrës në Shqipërinë veriperëndimore. Programi financohet nga 
Fondacioni MAVA. 
 
SGP është një pjesë e Projektit për mbrojtjen e deltës së Bunës (www.livingbuna.org). Qëllimi i 
përgjithshëm i projektit është të sigurojë ruajtjen afatgjatë të specieve dhe habitateve në 
Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna Velipojë me theks të veçantë ndalimin ose zvogëlimin e 
ndjeshëm të zhvillimit të paqëndrueshëm dhe abstraksionit të ujit. Për të adresuar këto 
kërcënime, masat e bazuara në vendndodhje janë planifikuar të bëhen brenda kornizave të 
Programit të Granteve të Vogla. 
 
1. Objektivat e Programit të Granteve të Vogla 

Qëllimi i Programit të Granteve të Vogla është të kontribuojë në ekosistemin dhe restaurimin 
e habitateve të PMLBV-it përmes zhvillimit të iniciativave në masa të vogla në nivel lokal, 
ndërsa në të njëjtën kohë të mbështesë përmirësimin e situatës socio-ekonomike të 
komuniteteve lokale që ndodhen brenda zonës së synuar dhe janë përdorues i burimeve 
natyrore të saj. Të gjitha veprimet duhet të jenë në përputhje me objektivat e Peizazhit të 
Mbrojtur dhe duke ndihmuar kështu në zbatimin e Planit të Menaxhimit0F1. Përqendruar në 
ruajtjen e vlerave ekologjike dhe kulturore të Peizazhit të Mbrojtur, duke zhvilluar potenciale 
të pashfrytëzuara të aktiviteteve socio-ekonomike të lidhura drejtpërdrejt me përdorimin e 
qëndrueshëm të shërbimeve të dhëna nga ekosistemi ekzistues. 

 
SGP ka katër prioritete tematike që janë në vijim: 
 
1) Restaurimi i habitateve bregdetare; 
2) Skemat stimuluese agro-mjedisore duke përfshirë përmirësimin e qëndrueshmërisë 
së sistemeve të ujitjes; 
3) Sektori i qëndrueshëm i turizmit/zhvillimi i infrastrukturës 
4) Peshkimi i qëndrueshëm 

 

                                                           
1 Objektivat e planit të menaxhimit të PMLBV-it janë paraqitur në Shtojcën 1. 

http://www.livingbuna.org/


 
 
 
 

 

2. Shuma e financimit 
Financimi i aprovuar nga Fondi i Granteve të Vogla do të bazohet mbi nevojat specifike të çdo 
projekti, siç paraqiten nga aplikantët përmes buxhetit të projektit të tyre të propozuar. Propozimi 
i projektit do të rishikohet dhe pranohet për financim nga përfaqësuesit e komitetit të vlerësimit 
të Granteve të Vogla, i cili nga ana tjetër do të rezervojë të drejtën për të modifikuar buxhetin e 
propozuar të projektit në mënyrë që t'i përshtatet më mirë aktiviteteve të propozuara të projektit 
ose për të përafruar buxhetin me kërkesat e programit. Buxheti i programit në total është 
160,000 Euro, i cili do të ndahet në mes të katër prioriteteve tematike në mënyrë të barabartë: 
 

• Shuma minimale e grantit për projekt: 2,000.00 EUR 
• Shuma maksimale e grantit për një projekt të realizuar nga individët / personat jo- 
juridikë: 5,000.00 EUR 
• Shuma maksimale e grantit për një projekt të realizuar nga organizatat / personat 
juridikë / operatorët e biznesit: 10,000.00 EUR 
• Shuma maksimale e grantit për konsorciumin e disa partnerëve: 20,000 EUR në 
rast se projekti mbulon disa prioritete tematike, shuma maksimale mund të rritet në 
përputhje me rrethanat. 
• Projektet e restaurimit të habitateve bregdetare kanë të drejtë të marrin deri në 
30,000 EUR secila 

 
Bashkëfinancimi gjithashtu inkurajohet, por është fakultativ dhe jo i detyrueshëm. 
Prioritet do t'i jepet projekteve që parashikojnë bashkëfinancim nga aplikuesit. 
 
Shënim: në rast se ka fonde të papërdorura për shkak të numrit të ulët të aplikimeve, shuma e 
secilit grant mund të rritet në përputhje me rrethanat. 
 
3. Kohëzgjatja e projektit dhe Afati kohor për Programin e Granteve 
Kohëzgjatja minimale e projektit është 2 muaj, ndërsa kohëzgjatja maksimale e projektit është 7 
muaj. Projektet në bazë të këtij Programi duhet të zbatohen nga tetori i vitit 2019, dhe duhet të 
përfundohen deri më 30 maj të vitit 2020. 
Thirrja për Grante të Vogla do të hapet nga 21 gusht 2019 në orën 09:00 dhe do të zgjasë 
deri më 23 shtator, deri në orën 14:30. 
Të gjithë aplikantët do të njoftohen për vendimin brenda 15 ditëve të punës nga data e mbylljes 
së thirrjes. 
 
4. Prioritetet tematike / aktivitetet kryesore 
Projektet e granteve të vogla do të trajtojnë një ose më shumë nga katër prioritetet vijuese 
tematike: 
 
a) Projektet e restaurimit të habitateve bregdetare 
Analizë e shkurtër e situatës dhe kërcënimet ekzistuese: 



 
 
 
 

 

PMLBV mbulon një nga sistemet më të mëdha dhe më të rëndësishme ligatinore në Shqipëri. Ai 
përfshin një shumëllojshmëri të madhe të habitateve ligatinore; disa prej tyre janë të shënuara 
në Direktivën e Habitateve 92/43/CEE, si zonat me prioritet për ruajtje. Brenda PMLBV, 
paraqitja e përgjithshme e ligatinave është zvogëluar shumë përmes kullimit dhe shndërrimit në 
tokë bujqësore. Zonat kryesore të ligatinave e përfshijnë lumin Buna dhe deltën, Kënetën e 
Domnit dhe Lagunën e Vilunit, dhe ligatinat e Velipojës të përfshira brenda zonës kryesore të 
ruajtjes së PMLBV-it. 
Kërcënimi kryesor për burimet ujore është niveli i ndotjes i cili është në rritje, siç është shkarkimi 
i ujërave të ndotura të patrajtuara; menaxhimi i dobët i mbeturinave të ngurta dhe rritja e 
përdorimit të kimikateve bujqësore, si plehrat dhe pesticidet. Mbeturinat e ngurta të 
transportuara nga Shkodra, nga lumi Buna, depozitohen në det, duke rezultuar në ndotje edhe 
të zonave bregdetare. Këto ndikime paraqesin një kërcënim të drejtpërdrejtë për sistemet 
ligatinore dhe për popullsinë njerëzore në formën e furnizimit me ujë të pijshëm e të 
kontaminuar. Shpëlarja e mbeturinave të ngurta në plazhin e Velipojës, gjithashtu krijon një 
shqetësim të rëndësishëm. 
 
Shembuj të aktiviteteve të pranueshme (këto janë vetëm shembuj dhe aktivitete të tjera që 
kanë për qëllim restaurimin e habitateve bregdetare që gjithashtu mund të konsiderohen): 

• Pyllëzimi i zonave pyjore të degraduara dhe të fragmentuara përgjatë lumit Buna; 
• Restaurimi i zonave të mbetura të dunave të rërës për të rindërtuar sekuenca tipike të 

habitateve për dunat me rërë. 
•  Restaurimi e habitateve të rëndësishme brenda PMLBV-it; 
• Rivendosja i llojeve të bimëve të rralla për të rritur numrin e tyre (nëse është e 

aplikueshme); 
• Inventarizimi i zonave / habitateve bregdetare, të pasura dhe të rrezikuara të 

biodiversitetit. 

Një punë e mirë përgatitore dhe një planifikim i plotë duhet të informojë të gjithë punën e 
restaurimit. Projektet duhet të dëshmojnë qartë se janë marrë të gjitha masat paraprake për ta 
parandaluar dëmtimin dhe / ose përkeqësimin e habitateve prioritare ose të kenë ndonjë ndikim 
tjetër negativ. 

b) Skemat stimuluese agro-mjedisore duke përfshirë ujitje 
Analiza e situatës dhe kërcënimet ekzistuese: 
Kufizimet kryesore në bujqësi përfshijnë copëzimin e tokës dhe madhësitë e vogla të fermës, 
nivele të kufizuara të prodhimit, vështirësi për hyrjen e kredisë dhe për këtë arsye kemi 
investimet në mekanizim dhe ujitje, si dhe në tregje hyrëse. Kërcënimet shtesë lidhen me 
rrezikun e lartë të përmbytjes dhe gjendjen e dobët të disa kanaleve kulluese dhe stacioneve të 
pompave. Dëmi nga zogjtë ndaj të mbjellave dhe humbjet e bagëtive në jetën e egër është 
gjithashtu e pranishme, por nuk konsiderohen të jenë të rëndësishme. 
Shkalla e ligatinave brenda PMLBV-it është zvogëluar në mënyrë drastike përmes punimeve të 
kullimit, të cilat kanë mundësuar shndërrimin e tyre në përdorime bujqësore, në masën që pjesa 
më e madhe e zonës së përmbytjes tani është nën prodhimin intensiv bujqësor. Kërcënimet 
shtesë vijnë në formën e përkeqësimit të cilësisë së ujit, veçanërisht në lidhje me rrjedhjen nga 
fushat fqinje bujqësore dhe nivele të larta të përdorimit nga bagëtitë. 
 



 
 
 
 

 

Shembuj të aktiviteteve të pranueshme (këto janë vetëm shembuj dhe disa aktivitete të tjera 
që synojnë krijimin e skemave stimuluese agro-mjedisore, gjithashtu mund të konsiderohen për 
të përmirësuar praktikat bujqësore dhe të bëhen më miqësore me mjedisin): 

• Kontejnerët eko-miqësore për depozitimin e plehrave organike (për të zvogëluar 
rrjedhjen e azotit në ujërat nëntokësore dhe më pas në lumë); 

• Mbrojtja e habitateve të vlefshme / të rralla / endemike brenda tokës bujqësore duke 
vënë gardhe për të shmangur mbikullotjen e deleve; 

• Përmirësimi i sistemeve të ujitjes me qëllim kursimin e ujit; 
• Kultivimi i bimëve mjekësore / bimëve vendase në peizazhin e mbrojtur dhe të korrura 

në mënyrë të paqëndrueshme / të paligjshme (Salvia); 
• Përmirësimi i cilësisë së ujit 

 
c) Sektori i qëndrueshëm i turizmit/zhvillimi i infrastrukturës 
Analiza e situatës dhe kërcënimet ekzistuese: 
Aktiviteti kryesor i turizmit është turizmi veror në plazh. Vizitorët zakonisht qëndrojnë vetëm për 
një periudhë të shkurtër (nga disa ditë deri në dy javë). Ky lloj turizmi me vëllimin e lartë - por 
me kosto të ulët sjell presione të mëdha ndaj burimeve lokale, për shembull në drejtim të 
kërkesës për shërbime dhe menaxhim të mbeturinave. Është gjithashtu një nxitës kryesor për 
zhvillimin e vazhdueshëm të pakontrolluar urban. 
 
Dunat e rërës janë një tjetër komponent që kërcënohet shumë, kryesisht për shkak të ndikimeve 
që lidhen me turizmin në formën e niveleve të larta të përdorimit të drejtpërdrejtë (turizmi i 
plazhit) dhe zhvillimit të infrastrukturës për t’i shërbyer turistëve në plazhe. Erozioni bregdetar 
është një kërcënim tjetër i rëndësishëm, i cili ka të bëjë me ndërtimin e digës në rrjedhën e 
sipërme, që rezulton në ulje të ngarkesës së sedimenteve në lumin Buna, dhe kështu norma më 
të ulëta të depozitimit të sedimenteve në sistemin bregdetar. 
 
Shembuj të aktiviteteve të pranueshme (këto janë vetëm shembuj dhe disa aktivitete të tjera 
që synojnë turizmin e qëndrueshëm/zhvillimin e infrastrukturës që gjithashtu mund të 
konsiderohen): 

• Zhvillimi i shtigjeve tematike eko-miqësore të ecjes; 
• Promovimi i habitateve më të rëndësishme, llojet brenda PMLBV-it (tabela informuese); 
• Zhvillimi i ofertave të qëndrueshme eko-turistike (duke përfshirë akomodimin / bujtinat); 
• Zhvillimi i ofertave për shtrat dhe mëngjes eko-miqësor; 
• Aktivitetet e menaxhimit të mbeturinave 

 
Shënim: grupet e komunitetit mund të krijojnë një ofertë të përbashkët në mënyrë që të lidhin 
ofruesit e shërbimeve dhe të krijojnë një zinxhir të ofertave turistike në fshat. Për shembull, disa 
përfaqësues të komunitetit do të punojnë në përmirësimin e ambienteve të tyre të banimit për 
vizitorët, të tjerët mund të krijojnë oferta për shpërndarje ushqimesh, ndërsa disa të tjerë mund 
të fillojnë me furrë bukë  (nëse aplikohet) ose me punishte tradicionale artizanale, etj. 
 
 
 



 
 
 
 

 

d) Peshkimi i qëndrueshëm: 
Liqeni i Shkodrës është vendi kryesor i peshkimit brenda zonës, por peshkimi shtesë kryhet 
brenda PMLBV-it në lumin Buna, në det dhe në zonat më të mëdha ligatinore, veçanërisht në 
Lagunën e Vilunit. Kapja e peshkut të ujërave të ëmbla duket se po bie, me sa duket për shkak 
të praktikave aktuale të peshkimit të cilat konsiderohen të paqëndrueshme dhe që reflektohen 
në zvogëlimin e peshkut. Peshkatarët në det përballen me një konkurrencë të fortë nga anijet 
më të mëdha që nisen nga Porti aty pranë. Rritja e nivelit të ndotjes paraqet një rrezik potencial 
për sa i përket cilësisë së peshkut për konsum. 
 
Shembuj të aktiviteteve të pranueshme (këto janë vetëm shembuj dhe disa aktivitete të tjera 
që synojnë zhvillimin e peshkimit të qëndrueshëm që gjithashtu mund të konsiderohen): 

• Krijimi i fermave eko-miqësore të vogla private; 
• Mbështetja e objekteve të qëndrueshme të mbarështimit të peshkut; 
• Mbështetja e veprimtarive tradicionale të peshkimit të gjerë dhe miqësor me natyrën 

(rinovimi i pajisjeve të peshkimit, etj.) 

Shënim: aktivitetet e përmendura më sipër janë vetëm shembuj dhe do të merren në 
konsideratë dhe disa ndërhyrje të tjera shtesë. Aktivitetet e propozuara bazohen në planin e 
Menaxhimit dhe sugjerimin e AdZM-së. 
 
5. Pranueshmëria dhe mbulimi gjeografik 
PMLBV përfaqëson zonën fillestare të ndërhyrjeve. Të gjitha projektet duhet të kryhen brenda 
kufijve të tij, duke përfshirë njësitë administrative në vijim: Rrethinat, Ana e Malit, Dajç, Velipojë, 
Bërdicë, Bushat, Balldren i Ri, Shëngjin.  
 
Përfaqësuesit, subjektet juridike (organizatat) dhe personat fizike (individët) të gjitha 
komuniteteve të vendosura brenda PMLBV-it që dëshirojnë të përmirësojnë gjendjen e jetesës 
së tyre, në një mënyrë të qëndrueshme përmes skemës së granteve të vogla, kanë të drejtë të 
marrin pjesë. Për më tepër, OJQ-të, OShC-të, Universiteti i vendosur në bashkinë e Shkodrës 
dhe zonën rregulluese janë gjithashtu të kualifikuara nëse projektet e propozuara janë brenda 
kufijve të synuar të  PM - it. Organizatat që janë regjistruar jashtë zonës së synuar kanë të 
drejtë të aplikojnë vetëm nëse vërtetojnë përvojën e tyre me PMLBV-in dhe punojnë në 
koalicion me vendasit. 
 
Organizatat ose komunitetet lokale janë gjithashtu të mirëpritura për të krijuar një koalicion / 
aleancë dhe të aplikojnë për grante. 
 
Shënim: projektet që zbatojnë aktivitetet e mëposhtme do të jenë të favorizuara: 
• Veprimet në terren të zbatuara me një proces pjesëmarrës dhe gjithëpërfshirës, duke 

siguruar përfshirje të fortë të komuniteteve lokale të synuara. 
• Aktivitete fitimprurëse në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, burimeve 

natyrore, bujqësisë së qëndrueshme dhe biodiversitetit. 
• Aktivitete që kontribuojnë në objektivat e PMLBV –it. 
 
 
 



 
 
 
 

 

6. Kriteret e përzgjedhjes 
Projektet do të përzgjidhen në bazë të kritereve të mëposhtme: 

• Fizibiliteti teknik dhe ekonomik i projektit; 
• Aplikantët duhet të jenë banorë të përhershëm të PMLBV -it 
• Projektet që demonstrojnë të jenë të qëndrueshme në planin afatgjatë 
• Kontributi në përmirësimin e kushteve sociale dhe ekonomike të popullatës lokale; 
• Ndikimi i pritshëm në ligatinat bregdetare, menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve 
natyrore, turizmi i qëndrueshëm, peshkimi i qëndrueshëm; 
• Pranimi social dhe kulturor: përfshirja e popullsisë lokale, përfshirja e grave; 
• Për komunitetet lokale: projekt i cili është i lehtë për t'u zbatuar dhe që do të rezultojë 
në rritje të të ardhurave për familjet në përputhje me objektivat e PM - it. 

 
7. Komisioni i përzgjedhjes dhe vlerësimit 
Aplikimet do të vlerësohen nga një Komision i Vlerësimit. Komisioni do të përbëhet nga 
partnerët e projektit: IUCN (kryetar i Komisioni), PAP / RAC, GWP-Med, Tour du Valat, INCA 
(IMNS) dhe përfaqësuesit i AKZM-së, AdZM–së Shkodër. Bashkia e Shkodrës do të ketë rolin e  
vëzhgueses. Komisioni i Vlerësimit do të vlerësojë aplikimet në krahasim me kriteret e 
përzgjedhjes së detyrueshme duke përdorur tabelën e vlerësimit me rezultate, e cila është 
krijuar posaçërisht për këtë program. Nëse përmbushen kriteret e detyrueshme, aplikantët e 
suksesshëm do të zgjidhen nga Komisioni dhe rezultatet do t'i dërgohen vëzhguesit (Bashkia e 
Shkodrës) për miratimin e tyre përfundimtar. 
 
Komisioni i Vlerësimit përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm: 

• IUCN 
• PAP/RAC 
• GWP-Med 
• Tour du Valat 
• INCA (IMNS) 
• 2 përfaqësues i AKZM/AdZM 
• 1 përfaqësues i Baskisë së Shkodrës 

Gjatë gjithë procesit të zbatimit, komiteti i sapoformuar i menaxhimit të PMLBV-it do të 
informohet për progresin dhe rezultatet e përzgjedhjes. 
 
8. Procedura e aplikimit 
Të gjitha aplikimet duhet t'i dorëzohen, si një paketë dokumentacioni e strukturuar brenda afatit 
të dhënë të dorëzimit, Institutit për Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA/IMNS) në mënyrë 
elektronike në adresën vijuese: info@inca-al.org ose si një kopje e shtypur direkt në zyrën e 
AdZM-ës në Shkodër (ish-instituti i misrit dhe orizit – Lagija Dobrac, Shkoder – Autostrada 
Shkoder – Hani i Hotit). Vetëm aplikimet e plota do të pranohen duke përdorur formatet e dhëna 
(Shtojca 2). Përfaqësuesit i IMNS-it do të ofrojnë mbështetje për të gjithë aplikantët e ardhshëm 
në mënyrë që t'i ndihmojnë ata në procesin e aplikimit dhe t'u përgjigjen pyetjeve të tyre. 
 



 
 
 
 

 

Pas shpalljes së thirrjes për marrjen e propozimeve të projekteve, aplikantët potencialë do të 
kenë 32 ditë për të dërguar propozimet e tyre. Komisioni do të vlerësojë propozimet dhe do të 
informojë të gjithë aplikantët për zgjedhjen 3 javë nga afati i dorëzimit. Pas vendimit të 
Komisionit të Vlerësimit për dhënien e projektit, aplikanti do të njoftohet për vendimin pozitiv për 
financimin dhe më pas të nënshkruajë marrëveshjen e grantit të vogël.  
 
Të gjithë aplikantët duhet të kenë llogari bankare aktive në euro, në mënyrë që të jenë në 
gjendje të marrin këstet përkatëse. 
 
9. Zbatimi, monitorimi dhe raportimi 
Nënshkrimi i kontratës dhe alokimi i fondeve në kuadër të Programit të Granteve të Vogla do të 
bëhet në Tetor 2019. Të gjithë aplikantët do të marrin fondet në dy këste. Kësti i parë në vlerë 
prej 40% pas nënshkrimit të kontratës dhe 60% tjetër pas miratimit të Raportit Përfundimtar. Kur 
projekti të arrijë në mesin e periudhës së zbatimit të tij, përfituesve do t'u kërkohet të paraqesin 
raportet e përkohshme të progresit (formatet do të jenë të përgatitura) që kanë të bëjnë me 
përparimin e projektit, duke përshkruar të gjitha aktivitetet e përfunduara dhe ato që zbatohen 
aktualisht, si dhe veprimet e planifikuara për pjesën tjetër të projektit. 
Pas dorëzimit të raportit të progresit, do të kryhet vizita në terren nga anëtari i Komisionit të 
Vlerësimit (përfaqësuesi i AdZM-ës, koordinatori lokal i projektit). Qëllimi i monitorimit është të 
vlerësojë progresin e projektit në zbatimin e aktiviteteve të detyrave, dhe të sigurojë që 
shpenzimet financiare janë në përputhje me buxhetin e aprovuar për periudhën e dhënë. Vizitat 
monitoruese zakonisht përfshijnë një rishikim të zbatimit të projektit, si dhe takime personale me 
përfituesit përkatës dhe vizitat në terren. Nëse vizita monitoruese ka identifikuar ndonjë 
shqetësim, marrësit të grantit do t’i kërkohet të korrigjojë këto mangësi brenda afateve të 
dakordsuara. Financimi i mëtejshëm varet nga natyra e problemit dhe do të pezullohet derisa të 
zgjidhen çështjet problematike. 
Marrësve të granteve u kërkohet të dorëzojnë raportin përfundimtar të përparimit me 
përfundimin e aktiviteteve të projektit. Raporti përfundimtar do të përgatitet sipas formatit të 
ofruar dhe duhet të përfshijë të gjitha faturat / faturat për blerjen  dhe shërbime të specifikuara 
në formularin e aplikimit. 
Validimi i raportit përfundimtar nga Komisioni i Vlerësimit është një kërkesë e nevojshme për 
pranimin e pagesës përfundimtare. 

 
10. Dokumentet e kërkuara 
 
Personat fizike (aplikantët individualë):   

• Kopja e  kartës së identitetit 
• Certifikata individuale e lëshuar nga njësitë administrative jo më të vjetër se tre muaj. 

 
Personat juridikë (OJQ, Universitet):  

• Akti i Regjistrimit të Gjykatave dhe Akti Themelues i Organizatës (kopja e origjinalit) 
• Statuti i Organizatës (kopje) 
• Formulari i identifikimit juridik i plotësuar sipas formatit  
• Numri i identifikimit tatimor (NIPT) (kopje) 
• Një dokument që vërteton statusin aktiv të OJQ-ve (portal online E-Albania) 



 
 
 
 

 

• Një dokument që vërteton zero detyrimet tatimore ndaj agjencive shtetërore (portali 
online E-Albania) 

• Vërtetimi i regjistrimit në Shqipëri për të paktën një vit (Rajoni i Shkodrës) 
 
Personat juridikë (operatorët e biznesit):  

• Dokumenti i regjistrimit nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit (kopje) 
• Formulari i identifikimit juridik i plotësuar sipas formatit  
• Numri i identifikimit tatimor (NIPT) (kopje) 
• Një dokument që vërteton statusin aktiv të Biznesit (portali online E-Albania) 
• Një dokument që vërteton zero detyrimet tatimore zero ndaj agjencive shtetërore (portali 

online E-Albania) 
• Vërtetimi i regjistrimit në Shqipëri për të paktën një vit (Rajoni i Shkodrës) 

 
11. Përfundimi i financimit 
Nëse pas vlerësimit afatmesëm, projektet që morën këstet e para nuk janë në gjendje të 
tregojnë përparimin e kërkuar, kontratat do të përfundojnë dhe marrësit e grantit do të jenë të 
detyruar të kthejnë të gjithë ose ndonjë pjesë të shumës së marrë. 
 
Nëse marrësi i grantit ndërpret marrëveshjen ose braktis projektin, ai është i detyruar të kthejë 
të gjithë shumën e disbursuar ndaj tij . 
 
 
 
 
Shtojca 1: Vizioni dhe objektivat e Peizazhit të Mbrojtur të lumit Buna të Velipojës 
 
 
Vizioni: Menaxhimi i PMLBV-it ka për qëllim ruajtjen e vlerave të tij ekologjike dhe kulturore, 
ndërsa zhvillon potenciale të pashfrytëzuara të aktiviteteve socio-ekonomike të lidhura 
drejtpërdrejt me përdorimin e qëndrueshëm të shërbimeve të dhëna nga ekosistemi i Peizazhit 
të Mbrojtur. 
 
Dy qëllime kryesorë janë përcaktuar për menaxhimin e Peizazhit të Mbrojtur siç përshkruhet më 
poshtë: 
 
Qëllimi 1: Ruajtja e vlerave ekologjike dhe kulturore 
• Ruajtja e kullotave 
• Ruajtja e jetës së egër 
• Ruajtja e burimeve ujore 
 
Qëllimi 2: Zhvillimi i kushteve të jetesës bazuar në përdorimin e qëndrueshëm të shërbimeve të  
ekosistemeve 
• Zhvillimi i sektorëve të bujqësisë dhe blegtorisë 
• Zhvillimi i sektorit të turizmit 
• Zhvillimi i furnizimeve të sigurta me ujë të pijshëm 



 
 
 
 

 

 
 
Shtojca 2 

 

GRANTE TE VOGLA PER ZHVILLIMIN SOCIO-EKONOMIK DHE 
RESTAURIMIN E HABITATIT / EKOSISTEMIT 

 
 
 

Formulari i aplikimit 
 
 
1. Informacionet rreth aplikantit 
 
Emri i aplikantit: 
 
 
Adresa, telefoni, e-maili: 
 
 
Statusi (firma, OJQ, individ, etj.): 
 
 
Personat përgjegjës për zbatimin e projektit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Përvoja e organizatës 
 
Përshkruani pse ju / organizata juaj është më e përshtatshme për të realizuar këtë projekt. Çfarë përvoje 
relevante keni për të trajtuar çështjen e ruajtjes që ky projekt synon të trajtojë? (maksimum 200 fjalë) 
 

 
Projektet e kaluara përkatëse 
 
Siguroni një përshkrim të shkurtër të projekteve të mëparshme (maksimum 3) ku organizata juaj ka qenë 
e përfshirë, të cilat janë të rëndësishme për këtë aplikim. (maksimum 300 fjalë) 
 
 



 
 
 
 

 

 
2. Titulli i projektit (duhet të jetë i shkurtër, i kufizuar në një rresht) 
 
 

 
Kohëzgjatja e projektit 

Kohëzgjatja (jo më shumë se 7 muaj) Fillon më: DD/MM/YYYY Mbaron më: 
DD/MM/YYYY 

 
Kërkesë për financim nga SGP 

Buxheti i projektit në total: Kontributi vetjak Financimi nga SGP 

 
 

3.  Zgjidh prioritetin tematik 
 

Restaurimi i habitateve bregdetare  
Skemat stimuluese agro-mjedisore duke përfshirë përmirësimin e qëndrueshmërisë 
së sistemeve të ujitjes 

 

Sektori i qëndrueshëm i turizmit/zhvillimi i infrastrukturës  
Peshkimi i qëndrueshëm  
 
 
 
4. Zona e PMLBV-it që do të përfitojë nga zbatimi i projektit 

Vendndodhja e projektit 
Përcaktojeni vendndodhjen gjeografike ku do të zhvillohen aktivitetet e projektit, duke treguar nëse vendi 
përfshin ndonjë prej habitateve prioritare. Për restaurimin e habitateve / projekte në shkallë të gjerë, ju 
lutemi siguroni koordinatat GPS dhe një hartë të vendndodhjes së projektit dhe të kufijve. (maksimum 250 
fjalë) 



 
 
 
 

 

 
5. Vendndodhja e aktiviteteve të projektit (Bashkia, Njësia administrative, rrethi, fshati, 
adresa nëse aplikohet) 
 
 

 
 
6. Sa njerëz do të përfshihen në zbatimin e projektit 

Stafi kryesor i projektit 
Ju lutemi përfshini stafin e projektit; shtoni rreshta sipas nevojës. 

Emër: Pozita në projekt: 

  

  

 
Ju lutemi tregoni nëse projekti e përfshin nënkontraktimin dhe nëse po, shkruani detaje 

 

 
7.  Sa njerëz do të përfitojnë nga projekti 

Palët e interesuara të projektit dhe përfituesit 
Ju lutemi tregoni se cilët palë të interesuar planifikoni të përfshini në projekt. Tregoni sa njerëz / familje do 
të përfitojnë nga projekti dhe si. Ndajini numrat e përfituesve të drejtpërdrejtë dhe indirekt, si dhe gjininë 
dhe moshën e tyre kur është e mundur. (maksimum 400 fjalë) 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
8. Përshkrimi i projektit (përshkruani aktivitetet hap pas hapi që do të çojnë në rezultatin 
përfundimtar, përshkruani se çfarë lloj burimesh nevojiten për të zbatuar projektin tuaj. Kush do 
të jetë konsumatori i shërbimeve / produkteve tuaja? Maksimum 1 faqe) 

 



 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

9. Zgjidhni cilat janë qëllime që projekti trajton dhe përshkruani se çfarë do të arrihet përmes 
projektit, përshkruani një rezultat - efekt ose ndryshim që projekti supozohet të shkaktojë 
(maksimum ½ e faqes) 

 
Qëllimi 1 Qëllimi 1: Ruajtja e vlerave ekologjike dhe 

kulturore 
• Ruajtja e kullotave 
• Ruajtja e jetës së egër 
• Ruajtja e burimeve ujore 

Qëllimi 2 Zhvillimi i kushteve të jetesës bazuar në 
përdorimin e qëndrueshëm të shërbimeve të 
ekosistemeve 
• Zhvillimi i sektorëve të bujqësisë dhe blegtorisë 
• Zhvillimi i sektorit të turizmit 
• Zhvillimi i furnizimeve të sigurta me ujë të 
pijshëm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Arsyetimi se si projekti kontribuon në qëllimet e PMLBV-it (1/3 e faqes) 
 

 



 
 
 
 

 

11. Ndikimet socio-ekonomike dhe mjedisore (përshkruani se si do të përmirësohen kushtet 
tuaja sociale ose ekonomike si rezultat i projektit dhe çfarë lloj efekti pozitiv mund të ketë ai për 
mjedisin / natyrën në të cilën jetoni ose punoni. ½  e faqes maksimum ) 

 
 

 
 
12. Rezultati i projektit do të zgjasë për: 

a. 1 vit 
b. 3-5 vjet 
c. Më shumë se 5 vjet 

 
 

12. Si shikoni ju të ardhmen/qëndrueshmërinë e projektit tuaj (1/3 e faqes) 
 

 



 
 
 
 

 

 

13. Buxheti i projektit 
 
 

Vlera totale e projektit: 
Shuma e kërkuar: 
Bashkë-financimi nga ana e aplikantit: 
 

Përshkrimi i shpenzimeve (materiale, 
shërbime) Sa

si
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 Në total:      
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