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1. Hyrje
Në mediat në Republikën e Maqedonisë shpesh herë diskutohet liria e të shprehurit, ndërsa 
kushtet për punë të gazetarëve dhe punonjësve mediatik janë shumë të vështirë dhe jo 
dinjitoze. Pas mbylljes të gazetës ditore “Dnevnik”, e cila botimin e fundit e kishte vetëm 
një muaj e gjysmë pasi që u mbyllën gazetat “Vest” dhe “Utrinski vesnik”, të cilët ishin ndër 
kapelën e shtëpisë mediatike “Media print Makedonija”, parashtrohet pyetja çfarë do të 
ndodhë me punonjësit mediatik që kanë mbetur pa punë. Njëkohësisht zvogëlohet edhe 
puna e korrespodentëve me që shumica e informatave vijnë nga kryeqyteti në programet e 
servilit kombëtarë. 

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë filloi një proces për zhvillim të shkathtësive për 
planifikim të projekteve dhe përkrahje të një pjesë të punësuarve nga mediat e mbyllura, të 
cilët janë anëtarë të ShGM-së, me qëllim që të fitohen mjete prej granteve që ofrohen nga 
donatorët ose prej granteve të vogla që i zbatojnë organizatat civile, që kryesisht janë të 
financuara nga Bashkimi Evropian.

Gjatë bisedave me 10 anëtarët e ShGM-së, korrespodentë të mëparshëm të mediave që u 
mbyllën, u zbulua nevoja për krijim të portalit informativ kombëtarë i cili do të trajtojë tema 
lokale/rajonale që janë të rëndësishme për shoqërinë/shtetin.

Në aspekt të analizës të gjendjes në nivel lokal dhe rajonal në Maqedoni, u theksua se, 
për fat të keq, ekziston mungesa e përfshirjes së temave lokale në skemat programore të 
mediave kombëtare, dhe kryesisht për arsye se në mediat kombëtare në Maqedoni nuk 
ekziston rrjetë i korrespodentëve, si dhe fakti që ende ka censurë dhe vetë-censurim në 
sferën e mediave.

Në Maqedoni ekzistonte ndikim i fuqishëm nga pushteti qendror mbi mediat, i shprehur 
nëpërmjet të pagesës të mediave private me mjete publike, dhe me atë u fundosën 
objektiviteti dhe paanshmëria e tyre gjatë trajtimit të temave në favor të pushtetit. 

Problem serioz me të cilin përballohen gazetarët nga brendshmëria është mosrespektimi i 
standardeve nga ana e mediave kombëtare për parashtrimin e rrjetit të korrespodentëve, me 
qëllim që opinioni në tërë shtetin të informohet më mirë. 

Nëpërmjet të këtij dokumenti definohen mënyrat për zhvillim të propozim-projekteve për 
ShGM-në, anëtarët e saj, gazetarët dhe punonjësit mediatik, si dhe për subjektet juridike të 
cilët i kanë krijuar.
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2. Definimi dhe roli i propozim-projektit 
    për grante-mbështetje

Propozim-projekt është përshkrim në detaje të aktiviteteve të cilët kanë për qëllim të zgjidhin problem 
të caktuar ose të përmbushin ndonjë nevojë të caktuar. Që të jetë i suksesshëm ky dokument, duhet:

• Të sigurojë prezantim të logjikshëm të informatave nga analiza dhe hulumtimi për gjendjen
• Të ilustrojë rëndësinë për ide të projektit
• Të tregojë lidhshmërinë e idesë të projektit me veprimet e kaluara dhe
• T’i tregojë aktivitetet e projektit të propozuar

Definim tjetër për propozim-projekt është se ajo është një kërkesë e shkruar për mbështetje nga 
donatori ose programi për grante-mbështetje. Ai është dokument preciz i cili duhet ta bindë donatorin 
potencial që të mbështet financiarisht realizimin e projektit. 

Një propozim-projekt duhet të përmbajë këto veçori:

1. Prezantim i ndonjë problemi shoqëror

Donatorët zakonisht nuk pranojnë financim të projekteve nëse nuk përfshihen arsye të rëndësishme 
shoqërore. Propozuesi duhet të shpjegojë rëndësinë e problemit/ve për të cilin propozon të financohet 
dhe kërkuesi duhet të shpjegojë pse ky projekt duhet të zbatohet. Në propozim-projektin duhet me kujdes 
të përshkruhet problemin/et që do të trajtohet/en.

2. Të ofrojë zgjidhje të mundshme për problemin e dhënë

Propozimi duhet t’i përshkruajë zgjidhjet e mundshme që duhet të realizohen, si dhe arsyet pse zgjidhjet 
e mundshme mund të jenë të suksesshme. Në planin e veprimit, si pjesë integrale e propozim-projektit, 
aplikuesi përshkruan çfarë duhet të bëhet në çdo fazë të projektit.

3. Të kërkojë mjete

Propozimi duhet të jetë kërkesë e planifikuar mirë dhe plotësisht e caktuar për financim ose për fitim 
të ndonjë ndihme në aspekt teknik.

4. Mjet për bindje të donatorëve

Propozim-projekti është mjet për t’u bindur donatorët që të fillojnë të mendojnë për problemin në 
mënyrë të njëjtë sikur propozuesi, të ndihmojë të shpjegohet ndonjë vlerë e cekur e projektit – sepse do 
të duhet të financojë pikërisht këtë projekt, e jo ndonjë tjetër.

5. Njëkohësisht edhe premtim edhe obligim

Gjatë përpilimit të propozim-projektit propozuesi premton se do të zgjidh problemin në mënyrën 
të cilën e ka propozuar dhe obligohet të respektojë planin e propozuar. Kur pranohet projekti dhe kur 
fitohen mjetet, ajo shndërrohet në obligim në formë të kontratës mes donatorit dhe aplikuesit nëpërmjet 
të kontratës për donacion.
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3. Qasje kryesore për përgatitje 
    të propozim-projekteve

Në përgatitje të propozim-projekteve të cilët duhet të dorëzohen deri te donatorët ekzistojnë dy qasje:

• Qasje programore

• Qasje oportunistike

QASJA PROGRAMORE do të thotë se propozim-projektet përgatiten në pajtim me programit të vet, 
e jo në pajtim me thirrjet aktuale për grant-mbështetje të donatorëve. Qasja e tillë i nënkupton këto hapa:

• zbatim i analizave dhe hulumtimeve të duhura 

• përgatitje e propozim-projekteve në pajtim me strukturën e zakonshme

• identifikim i donatorëve të mundshëm

• përshtatja e propozim-projekteve në formën e ofruar e cila është dhënë nga donatorët e 
mundshëm (nëse ekziston formë e aplikimit)

Kjo qasje për përgatitje të propozim-projekteve padyshim se është më e mirë, por len hapësirë shumë 
më të ngushtë për përshtatje të qëllimeve të projektit me qëllimet e donatorit..

QASJA OPORTUNISTIKE do të thotë se projekti krijohet më shumë për shkak të ekzistimit të 
donatorëve, ose për shkak të mjeteve ekzistuese për projekte me qëllime specifike. Kjo qasje i përfshinë 
këto faza:

• Mbledhja e informatave për donatorët e mundshëm

• Analiza e problemit, në pajtim me qëllimet e donatorit

• Përgatitja e propozim-projekteve në pajtim me kriteret e donatorëve

Nga njëra anë, kjo qasje mundëson përshtatje më të lehtë në kërkesat e donatorëve. Nga ana tjetër, 
ai me siguri nuk është shumë cilësorë, shkaku i mungesës të analizës paraprake ai mund të mos jetë në 
përputhshmëri me nevojat e përdoruesve ose me nevojat  e grupit të synuar.

4. Cilët donatorë dhe programe për grante-mbështetje 
     ekzistojnë në Maqedoni?

Donatorët mund të ndahen në disa grupe:

• Agjenci për zhvillim ndërkombëtarë – agjencitë qeveritare të shteteve të zhvilluara (siç janë 
agjencia amerikane për zhvillim ndërkombëtarë USAID, ajo e Kanadasë CIDA, e Gjermanisë GIZ, e 
Japonisë JICA, e Zvicrës SDC, etj.), të cilët mbështesin programe më të mëdha të organizatave jo-
profitabile të huaja dhe të vendit ose organizata të konsultimit të cilët i realizojnë këto programe. 
Edhe pse ekzistojnë raste të tilla, ato rallë mbështesin/investojnë në projekte të organizatave civile.
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• Instrumenti për ndihmë për para-anëtarësim (IPA II) dhe fondet e Bashkimit Evropian - Donatori 
më i madh në Maqedoni është Bashkimi Evropian me 664 milion euro të parashikuara për 
mbështetje financiare në periudhën nga viti 2014-2020 nëpërmjet të cilës realizohet faza e dytë 
e Instrumentit për ndihmë për para-anëtarësim (IPA II). Ajo mbështetje financiare realizohet 
nëpërmjet të granteve, tenderëve për shërbime, kryerje të punëve dhe blerje të pajisjeve, si dhe 
nëpërmjet të financimit të drejtë për drejtë.

• Organizata ndërkombëtare – janë të gjithë agjencitë multilaterale dhe ndërkombëtare të Kombeve 
të bashkuara (UNDP, UNEP, UNFPA, UNICEF, UNHCR etj.), Bashkimi Evropian, OSBE, Këshilli i 
Evropës e tjerë. Këto organizata zbatojnë projekte të caktuara të financuara nga donatorët bilateral, 
por shpesh japin grante edhe për organizatat tjera, të cilët zbatojnë projekte që përputhen me 
fushën e punës së tyre.

• Fondacionet private – të cilët janë themeluar nga ana e individëve të cilët në këtë mënyrë duan të 
angazhohen me zgjidhje të problemeve të caktuara nëpër botë, për shembull, fondacione siç janë 
Fondacioni Melinda dhe Bil Gejts, Fondi i vëllezërve Rokfeler dhe Fondacionet për shoqëri të hapur 
të Xhorxh Sorosit.

• Fondacionet e ndërmjetësimit dhe organizatat – ato janë organizata lokale dhe ndërkombëtare 
jo-profitabile të formuara me qëllim që të mblidhen mjete për çështje të caktuara nga bashkësia 
lokale (individë ose kompani), si dhe nga organizatat ndërkombëtare dhe fondet, të cilët më 
vonë mundësojnë financim të projekteve të ndryshme të organizatave më të vogla. Programet 
e organizatave dhe fondacioneve lokale (MCMS, MCHO, FOOM), si dhe të fondacioneve 
ndërkombëtare që janë prezentë tek ne (më herët ITZ, Search for Common Ground, IRC etj.).  

5. Cilët janë fushat prioritare në strategjinë për mbështetje  
     financiare të be-së për maqedoninë 2014-2020?

IPA II është instrumenti kryesor financiar nëpërmjet të cilit BE siguron ndihmë për shtetet-përdoruese 
që ato t’i zbatojnë reformat e duhura për anëtarësim në Bashkësinë Evropiane. Ndihma financiare nga 
IPA II duhet t’i arrijë këto katër qëllime konkrete: (a) mbështetje të reformave politike; (b) mbështetje 
për zhvillimin ekonomik, social dhe territorial; (c) përforcim i kapaciteteve të shtetit – përdorues për 
plotësim të obligimeve (të ardhshme) të cilët dalin nga anëtarësimi i saj në BE, nëpërmjet të mbështetjes 
për harmonizim progresiv të legjislacionit kombëtar me legjislacionin e BE-së; dhe (ç) përforcim i integrimit 
rajonal dhe bashkëpunim territorial. 

Mbështetja financiare e BE-së për periudhën 2014-2020 ndahet në 8 fusha programore, edhe atë:

FUSHA 1. DEMOKRACI DHE QEVERISJE

Aksione: Reforma në administratën publike, Qeverisja ekonomike dhe udhëheqje stabile me financat publike, 
Decentralizimi dhe vetëqeverisja lokale, Mbështetje për shoqërinë civile dhe palët joqeveritare, Ndihmë e lidhur 
me anëtarësimin në BE 

Instrumente financiare: 

• Projekti SIGMA 
• Respa (shkolla rajonale për administratë publike)
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër
• IPA kombëtare dhe multipërdoruese (Instrument për shoqëri civile)
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FUSHA 2. SUNDIMI I TË DREJTËS DHE TË DREJTAT BAZIKE

Aksione: Gjyqësi, Lufta kundër korrupsionit, Të drejtat bazike, Punë të brendshme
Instrumente financiare:
• Marrëveshje për binjakëzim, shërbime, blerje, punime dhe grante  
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër 
• IPA II multipërdoruese (për punë të brendshme)

FUSHA 3. MJEDISI JETËSOR 

Aksione: Harmonizimi me legjislacionin e BE-së për mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike, Cilësia e ujit, 
Cilësia e ajrit, Menaxhimi me mbeturina, Mbrojtja e natyrës, Energjia, Ndryshimet klimatike, Pilot-masat për 
futjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe ndryshimet klimatike 

Instrumente financiare: 
• Marrëveshje për binjakëzim, shërbime, blerje, punime dhe grante  
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër
• IPA II multipërdoruese
• Ndihmë për mbështetje të projekteve në rajonet evropiane (JASPERS).

FUSHA 4. TRANSPORTI

Aksione: Pyetje horizontale, Infrastruktura rrugore, Infrastruktura hekurudhore 
Instrumente financiare: 
• marrëveshje për binjakëzim, shërbime, blerje, punime dhe grante 
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër
• IPA II multipërdoruese
• Ndihmë për mbështetje të projekteve në rajonet evropiane (JASPERS).
• Kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor mund të shërbejë për të siguruar garanci për kredi 

për investime në infrastrukturë

FUSHA 5.  KONKURRENCA DHE INOVACIONET

Aksione: Mjedis juridik dhe institucional për funksionim të bizneseve, Konkurrenca e sektorit privat, 
Konkurrenca lokale dhe rajonale  

Instrumente financiare: 
• marrëveshje për binjakëzim, shërbime, blerje, punime dhe grante  
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër
• Fondi Evropian për Evropën Juglindore dhe 
• Instrumenti financiar për zhvillim të ndërmarrjeve dhe inovacioneve për shtetet e Ballkanit 

Perëndimor
• Programi për konkurrencë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme “KOSME”
• Programi për hulumtime dhe inovacione “Horizont 2020“
• Kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor mund të shërbejë për të siguruar garanci për kredi 

për investime në infrastrukturë
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FUSHA 6. ARSIM, PUNËSIME DHE POLITIKA SOCIALE 

Aksione: Politika për punësim, Arsim dhe trajnim – zhvillimi i shkathtësive për vende të reja të punës dhe 
rritje, Politikë sociale, Pyetje horizontale  

Instrumente financiare: 

• marrëveshje për binjakëzim, shërbime, blerje, punime dhe grante  
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër
• Programi për punësime dhe inovacione sociale “Easi”
• Programi për arsim, zhvillim të shkathtësive, të rinjtë dhe sport “Erasmus plus”, 
• Evropa për qytetarët dhe 
• Programi për industri kreative, audio vizuale dhe kulturore “Evropa Kreative”

FUSHA 7. BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL 

Aksione: Ndërtimi i kapaciteteve institucionale dhe aksione të lidhura me legjislacionin, Politika për 
bujqësi dhe zhvillim rural

Instrumente financiare: 

• IPARD 
• marrëveshje për binjakëzim, shërbime, blerje, punime dhe grante  
• TAIEKS – ad hok dhe ndihmë teknike afatshkurtër kofinansim i biletit hyrës të shtetit për 

pjesëmarrje në agjencitë relevante dhe në programet e BE-së

FUSHA 8. BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR

Aksione: bashkëpunimi ndërkufitar me shtetet-anëtare të BE-së (Greqia dhe Bullgaria) do të vazhdojë në 
kuadër të IPA II, së bashku me bashkëpunimin ndërkufitar me shtetet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria dhe 
Kosova*) dhe ndoshta edhe me Serbinë, Pjesëmarrje në programet trans nacionale për bashkëpunim në kuadër të 
qëllimit për bashkëpunim territorial, i financuar nëpërmjet të fondit për zhvillim rajonal.

Instrumente financiare: 

• Programe për bashkëpunim ndërkufitar mes shteteve nga Ballkani Perëndimor
• Ballkan Mediteran

Përveç Bashkimit Evropian, në Maqedoni me grant-programe janë prezentë disa agjenci për zhvillim 
ndërkombëtar (USAID, SDC, etj.), donatorë bilateral (Holanda, Gjermania, etj.) dhe institucione multilaterale 
(Agjenci të OKB-së, OSBE), fondacione private/publike (FOOM, NED, etj.) si dhe programe për grante-
mbështetje.
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6. Si mbushet aplikimi për projekt?
6.1 Si të shkruhet propozim-projekti?

Këto janë disa parime në lidhje me atë se si shkruhet një propozim-projekt efektiv.

6.1.1. Duhet t’i lexoni propozimet e mëhershme. 
Leximi i propozimeve të suksesshme të shkruara nga ana e të tjerëve mund të ju mësojë si ta shkruani 

projektin tuaj. Është mirë të lexohen propozim-projektet të cilët janë dërguar deri te donatorët e mundshëm 
që të shihet si të tjerët i prezantojnë projektet e tyre.

6.1.2. Duhet të shkruhet për lexuesin e aplikimit.
Disa prej njerëzve në organizatat donatore ndoshta e njohin organizatën që e dërgon propozim-

projektin, por të tjerët nuk do të dinë asgjë për të dhe për punën e saj. Duhet të merret parasysh se ndoshta 
kanë shumë pak njohuri për rajonin ku do të zbatohet projekti. Kjo duhet të merret parasysh gjatë shkrimit 
të propozim-projektit. Propozim-projektin ndoshta do ta lexojnë njerëz që nuk janë mirë të informuar dhe 
për atë ai duhet t’i jep të gjitha informatat për të krijuar pikturë të qartë për projektin. Diçka që për dikë që 
përgatit projekte mund të jetë e logjikshme, për të tjerët mund të jetë e paqartë.

6.1.3. Lexoni dy herë atë që e shkruani
Rekomandohet të lexoni dy herë atë që keni shkruar. Pas përfundimit të draftit të parë të projektit, lini 

atë së paku disa ditë. Kur e lexoni për së dyti mund të gjeni gabime të papritura dhe të merrni ide të reja. 

6.1.4. Këmbimi i informatave dhe konsultime
Jepuni të tjerëve të lexojnë propozimin dhe kërkoni mendimin e tyre. Rekomandohet bisedë për 

projektin me anëtarë tjerë të organizatës ose të projektit. Dikush që ka njohuri nga fusha e shkencave 
sociale mund të sigurojë informata të rëndësishme për projektin; eksperti për marrëdhënie me publikun 
mund të ndihmojë në përgatitje të strategjisë për përmirësim të dukshmërisë të aktiviteteve të projektit 

6.1.5. Duhet të jesh kreativ!

6.2 Parime themelore për përgatitje të aplikimeve

Në lidhje me ndihmën që mund të fitohet nga Bashkimi Evropian, është i njohur fakti se financat që i 
keni në dispozitë nuk mund të përdoren në mënyrë automatike por vetëm me projekte të menduara mirë 
të cilët janë të argumentuar me dokumentacion përkatës dhe janë të përgatitur sipas të gjitha parimeve. 
Bashkimi Evropian punon me euro të cilët janë paguar në formë të taksës dhe për atë arsye mbështet 
vetëm projekte të cilët janë transparente dhe të kontrolluara mirë. 

Vetëm për realizim të ideve – pavarësisht sa janë të mira – nuk mund të fitohen mjete nga burimet 
e Bashkimit Evropian ose të ndonjë donatori tjetër. Për këtë arsye, përgatitja përkatëse e aplikuesve të 
ardhshëm ka rëndësi të madhe dhe paralelisht përgatitja e ideve potenciale në formë të aplikimit sipas 
kërkesave të KE. Gjithashtu, kush dëshiron të fitojë ndihmë nga Bashkimi Evropian duhet të vlerësohet si 
adekuat sipas kritereve dhe rregullave të rrepta të sistemit.

Domethënë, nga e shkruara vërehet se gjëja më e rëndësishme është planifikimi i projektit. Kjo mund të 
zbatohet me ndihmën e projekteve të përgatitura dhe planifikuara nga ana e aplikuesve – duke u nisur nga 
ideja themelore, më herët i treguam aspektet e shumta të planifikimit dhe përgatitjes të projektit, ndërsa 
vlera e theksuar e të njëjtëve gjatë përgatitjes të projektit do të theksohet shumë herë.

Aplikuesi në fillim duhet të provojë ta bind donatorin se ndihmën do ta shfrytëzojë në mënyrë sa më 
të mirë, suksesi do të jetë i përhershëm, i rëndësishëm dhe pozitiv, madje se edhe donatori do të ketë 
përfitime indirekte nga “veprimi”.
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Duhet të propozojmë mundësi për investim në interes të qëllimit të përbashkët, nga i cili edhe donatori 
do të ketë përfitime. Baza për sjelljen është e përshkruar në pesë parimet themelore të BE-së – programim, 
kofinansim, partneritet, koncentrim dhe kontroll (monitoring). 

Përveç asaj, gjatë përgatitjes të projektit duhet të mbajmë kujdese për faktin se propozim-projekti jonë 
do të garojë me shumë projekte tjerë, për atë me planin tonë duhet të ndikojmë mbi personat që punojnë 
në selektimin e projekteve. Këto persona i kanë detyruar mos të japin mbështetje për ad-hok projekte-ide.

Së shkurti, në rast të projekteve të planifikuara mirë, të menduara në mënyrë të aplikimit, duhet të 
shpenzojmë mjaftë kohë, kujdese dhe burime të resurseve për planifikim të projektit dhe për përgatitje të 
tij, dhe të mundohemi të koncentrohemi në gjetjen e burimeve të jashtme.

6.3 Përgatitja e dokumenteve për aplikim

Aplikuesi pas vlerësimit të mundësive për mbështetje për planifikim të projektit dhe për mbështetje për 
projektin në përgjithësi përballohet me formimin e tekstit për projektin, ose me përgatitje të dokumenteve 
për aplikim, para së gjithash me plotësimin e formularit. Por, lajm i mirë – programi nuk fillon me plotësimin 
e formularit, por përkundër, në këtë dokument artikulohet mendimi. 

Formularët për aplikim, pjesa më e rëndësishme e aplikimit, ndoshta nuk do të jenë në dispozitë gjatë 
planifikimit të projektit, dhe me atë dokumenti nuk mund të mbushet, por elementet kryesore të projektit 
mund të përgatiten në bazë të informatave që i kemi në dispozicion.

Në programet e BE-së planet tona duhet të jenë të përgatitura në formë të strukturuar e parashikuar 
në mënyrë precize. Formulari për aplikim jep informata precize, por të përgjithshme në kontekst të 
përmbajtjeve të projekteve të posaçme. Struktura e formularit mundëson:

• Propozim-projektet të cilët garojnë për t’u zbatuar dhe në këtë mënyrë iu ndihmojnë eksperteve 
për vlerësim dhe notim të projekteve gjatë kryerjes së punës së tyre.

• Të definohen saktësisht aktivitetet në fazën e realizimit dhe në fillim t’i caktojmë aktivitetet të 
cilët do të fiksohen në kontratën për ndihmë;

• Gjatë realizimit, ndjekjes (monitoring) dhe kontrollimit, duhet të jemi në gjendje që rezultatet t’i 
krahasojmë me qëllimet origjinale.

Struktura e formularëve për aplikim të programeve të posaçme kryesisht është e përshtatur në 
strukturën të unifikuar të formularëve që përdoren në B.

Përveç formularit për aplikim, gjëra shumë të rëndësishme janë shpallja e publikuar, lista që i përmban 
dokumentet e duhura që duhet të dorëzohen dhe udhëzuesi për aplikim. Kjo e fundit ka për qëllim të 
ndihmojë për kuptimin e pyetjeve që janë parashtruar në formularin për aplikim, të ndihmojë gjatë mbushjes 
dhe në përgjithësi për kompletimin e materialit për aplikim.

6.4 Mbushja e formularit për aplikim

Aplikimi duhet të dorëzohet në formularin e mbushur për aplikim, i cili mund të merret në organizatën 
e cila është përgjegjëse për realizimin e shpalljes.

Formulari për aplikim duhet të ndiqet saktësisht, duhet rreptësishtë të respektohen faqet, radhitja e 
dokumenteve dhe aplikimi duhet të dorëzohet i nënshkruar së bashku me dokumentet e duhura.

Ndonjëherë aplikimet për burime të caktuara mund të dërgohen edhe në formë elektronike.

Kërkesat administrative, formale janë të rëndësishme te të gjithë shpalljet, posaçërisht te fondet e 
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strukturuara. Për fat të keq, sado që të jetë aplikimi i mirë, në rast të mosrespektimit të kërkesave formale, 
aplikuesi në rastin më të keq mund të eliminohet, ndërsa në rastin më të mirë aplikimi duhet të përsëritet 
në mënyrë të drejtë i plotësuar me dokumente në kuadër të afatit që është parashikuar për dërgim të 
dokumenteve. 

Tani do t’i shqyrtojmë pikat e veçanta të formularit të standardizuar për aplikim.

Theksojmë se formulari në vijim para së gjithash është shembull për ndonjë organizatë tjetër. 
Formularët relevante përgatiten në formë pak më të ndryshme, por formulari në përgjithësi jep udhëzime 
të mjaftueshme për pikat kryesore.

6.4.1. Zgjedhja e shpalljes, masa në fjalë

Si hap i parë, duhet të sigurohemi a kontribuon projekti për realizimin e qëllimeve të shpalljes, karakteri 
i projektit a është përkatës të një ose më shumë aktiviteteve të cilët do të mbështeten nga ana e shpalljes, 
dhe a është aplikuesi i tipit të atyre që mund të jenë të ndihmuar në kuadër të shpalljes.

Në rast të përmbushjes të kritereve, në këtë pikë duhet të caktohet në cilën fushë të aplikimit, ose 
shpalljes të publikuar ai ndërlidhet. Aplikuesi do të veprojë saktësisht nëse gjatë mbushjes së formularit 
thjeshtë i shkruan titullin dhe numrin e programit të cilët janë publikuar në shpalljen, ose sipas idesë së tyre 
shënimi i ndonjë prioriteti ose qëllimi. 

6.4.2. Të dhëna të mbledhura për projektin

6.4.2.1. Titulli i projektit
Planet e projektit fillojnë me identifikimin tekstual, ose me titullin e tyre. Sipas mundësive, 
titulli duhet të jetë i shkurtër, konciz dhe adekuat me përmbajtjen e projektit. Titulli i mirë 
është i rëndësishëm edhe në aspekt të identifikimit.
Nuk duhet të harrohet se eksperti që është i detyruar për vlerësim të planeve të pronarit të 
projektit, përshtypjet e para do t’i fitojë pikërisht në bazë të titullit. Sipas mundësive, duhet të 
anashkalohet përdorimi i titullit të komplikuar, jo profesional ose i pakuptueshëm.

6.4.2.2.Platforma gjeografike për realizimin e projektit
Në këtë pikë duhet të theksohet vendi i banimit/vendi ku realizohet projekti. Nëse gjatë 
caktimit të vendit hasemi me problemin e interpretimit (për shembull projekti realizohet në më 
shumë vende), atëherë theksohet gjëja më e rëndësishme, vendi kryesor i realizimit ose selia e 
aplikuesit.

6.4.2.3.  Koha për zbatimin e projektit
Gjatë definimit të kohës për fillimin e realizimit të projektit duhet të merret parasysh se termini 
më i hershëm për vlerësim dhe notim të projektit, si dhe koha për nënshkrimin e kontratës për 
mbështetje zakonisht janë të caktuara në shpalljen. Gjatë caktimit të terminit për përfundim të 
projektit duhet të merret parasysh termini i fundit i parashikuar në shpalljen dhe/ose koha më 
e shkurtë dhe më e gjatë e kohëzgjatjes. 
Ndoshta në aplikimin duhet të jepen vetëm terminët për fillim dhe mbarim të projektit, por 
është më praktike të përgatitet dinamikë në detaje për të. Është mirë dinamika kohore e 
punës të bëhet në formë të tabelës, për shembull në nivel strukturor mujor ose tremujor 
– komponentët e veçanta, kontratat dhe vlera e treguesve financiarë të projektit dhe gjatë 
ndjekjes të realizimit të projektit. 
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6.4.2.4. Përshkrim i shkurtër i projektit
Në këtë pikë duhet së shkurti t’i përshkruajmë qëllimet, aktivitetet dhe rezultatet e pritura nga 
projekti. Gjatë shkrimit duhet të kemi kujdes që stili të jetë profesional, por edhe i kuptueshëm.
Duke pasur parasysh se personat që punojnë në selektimin e projekteve gjatë leximit të kësaj 
pike krijojnë pikturën për përmbajtjen e projektit, duhet qartë të theksojmë prej cilët elemente 
përbëhet projekti jonë dhe çfarë rezultati konkret presim nga zbatimi i qëllimeve të projektit.
Nëse e përgatisim mirë paraprakisht projektin tonë, atëherë nuk do të jetë vështirë atë që 
duam ta cekim ta paraqesim në strukturë logjike, të bindshme dhe të argumentuar.

6.4.3. Të dhëna për aplikuesin

Në këtë pikë takohemi me pyetjet që kanë të bëjnë me të dhënat administrative dhe identifikatorët 
tekstual dhe numerik të aplikuesit. Të dhënat që paraqiten këtu në pjesë të madhe nuk kërkojnë sqarime, 
por futja e tyre duket si punë e thjeshtë, por edhe këtu mund të bëhen gabime.

Duhet të shqyrtojmë disa nënpikë:

•  Data e themelimit: në kohën e dërgimit të aplikimit organizata aplikuese duhet të ketë status të 
organizatës të evidentuar edhe me regjistrim gjyqësor. 

• Kontakt-personi: në këtë pikë duhet të shkruhet personi, bashkëpunëtori (mund të jetë 
bashkëpunëtorë i jashtëm ose i brendshëm) i cili do të jetë i përgjegjshëm për realizimin e projektit. 
Për këtë, parakusht është personi për kontakte në lidhje me projektin për të cilin aplikohet të jetë 
mjaft profesional dhe i përgatitur që të mund të merr pjesë në tërë procesin e realizimit.

• Adresa: duhet të japim adresa dhe numra të telefonave në të cilët mund të komunikojmë në lidhje 
me projektin. Apeli për dërgimin e dokumenteve shtesë i cili ka arritur në telefaks te ndonjë “i 
njohur”, i cili nuk është në kontakt të përditshëm me ne, nuk është e sigurt se do të arrijë në kohë 
tek nesh!

6.4.4. Prezantimi i aplikuesi

6.4.4.1.  Veprimet kryesore të aplikuesit
Në këtë pjesë së shkurti paraqiten veprimet kryesore të organizatës aplikuese dhe shënohet 
histori e shkurtër dhe përshkrimi për të njëjtën. Më tej duhet të ceken karakteristikat cilësore 
dhe kuantitative për veprimet kryesore. Zakonisht në këtë pikë mund të argumentojmë se për 
fushën e projektit disponojmë me përvoja të mëhershme, dhe se kemi rezultate të arritura. Gjatë 
prezantimit të veprimeve gjithmonë duhet të jemi “konkret”, nëse organizata merret me shumë 
gjëra, atëherë është më mirë të theksohen përvojat relevante të projektit. Qëllimet dhe veprimet 
e cekura të përshkruara në mënyrë taksative nga dokumenti themelues vetëm e bllokojnë 
vendin për të dhëna konkrete, por dokumenti i themelimit zakonisht duhet të dërgohet.

6.4.4.2. Mundësitë kryesore për zhvillim të mëtutjeshëm të veprimit
Në këtë pikë duhet të ilustrohen mundësitë më të rëndësishme për zhvillim të mëtutjeshëm të 
veprimit, drejtimet strategjike (druri i qëllimeve dhe analiza për përparësitë, dobësitë, mundësitë 
dhe rreziqet gjatë planifikimit zakonisht japin shumë ide dhe informata në këtë drejtim).

6.4.4.3. Projekte të ngjashme të aplikuesit në 5 vitet e fundit
Emri i pikës thjeshtë mund të jetë edhe “referencë”. Nga njëra anë, shkaku i arsyeve financiare, 
nga ana tjetër, shkaku i dëshmimit të kapacitetit të projekt-menaxhmentit, aplikuesi duhet 
të tregojë realizimin e projekteve të ngjashme ku ka marr pjesë vitin e kaluar. Projekte të 
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ngjashme mund të jenë projekte të realizuara nga burime të fituara në sistemin e shpalljeve 
ose nga burimet tuaja. Përveç cekjes të llojeve të projekteve duhet të jepet informatë edhe për 
vlerën e tyre. Me siguri në këtë pikë do të na përsëriten përvojat që i theksuam në pjesën për 
ilustrimin e organizatës, por këtu struktura është më e kufizuar. Duhet të provojmë që dy pikët 
t’i shfrytëzojmë, që të shfaqim sa më gjerësisht veprimtarinë tonë relevante.

6.4.4.4. Përdorimi i donacioneve të mëparshm
Këtu duhet të theksohen donacionet e fituara deri më tani në bashkësinë ose mjete të vendit 
nga buxheti qendror me prezantimin e të dhënave në lidhje me lëndën, shumën, burimin dhe 
datën e mbështetjes. Nëse ekzistojnë, patjetër duhet të tregohet çfarë donacione ka pasur më 
herët në fushën e caktuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur ato mbi përgatitjen e propozimit tonë 
aktual. Ka ndikim në mënyrën e vështrimit të strategjisë , me qëllim të përforcohen, janë të 
ndërlidhura me projekte të ngjashme të realizuara me financim nga bashkësia, nga burimet e 
shtetit, ose nga forcat tona. Shënoni rezultatet që i ka arritur përdorimi i cekur. Nëse keni pasur 
vështirësi gjatë përdorimit të ndonjë donacioni, duhet t‘i tregoni.

6.4.4.5. Kapacitetet njerëzore, eksperte të angazhuar, bashkëpunëtorë
Në aspekt të realizimit të projektit, rol të rëndësishëm ka se çfarë resurse njerëzore aplikuesi 
mund të ketë në dispozitë. Gjithashtu, duhet të llogaritet se realizimi i projektit tonë kërkon 
vendime të rregullta të liderit. Në procesin e realizimit në lidhje me organizimin, duhet të 
krijohet lidhje të drejtë për drejtë mes bartësit të vendimeve dhe projekt – menaxherit, dhe 
e njëjta të theksohet diku në projektin. Me këtë krijohen suazat e institucionit për sjellje të 
vendimeve në mënyrë të shpejtë dhe legale. Për realizim të suksesshëm të projektit është 
shumë i rëndësishëm bashkëpunimi i pronarit të projektit me personat profesional që kanë 
përvojë të duhur. Duhet të prezantohet çfarë persona profesional mund të përfshijmë në 
realizimin e projektit nëse e fitojmë mbështetjen. Numërimi i thjeshtë i aktorëve nuk është i 
mjaftueshëm. Duhet gjatë tërë procesit të planifikimit dhe zbatimit të projektit të sigurohet 
participimi nga ana e pjesëmarrësve më të rëndësishëm. Domethënë, duhet të përshkruhet 
kush do t’i koordinojë pjesëmarrësit në projektin, kush është projekt-menaxheri, kush për 
cilën fushë/aktivitet është përgjegjës. Ka edhe shpallje të tilla që në këtë pjesë të formularit 
për aplikim duhet të caktohen persona konkrete, dhe duhet të definohen detyrat e tyre 
dhe përgjegjësi në lidhje me projektin. Kërkesë e shpeshtë në lidhje me këtë pikë është të 
përfshihen edhe biografi në dokumentet e duhura.

E rëndësishme!
Gjatë planifikimit të llogarisim vetëm në personat që me të vërtet mund të kyçen në projektin! 
Ndërrimi i personave që janë caktuar në projektin si persona që punojnë në fazën e realizimit 
zakonisht është e lidhur me kushtet e cekura në shpalljen e BE-së!

6.4.5.  Përshkrim i projektit në detaje

6.4.5.1. Arsyeshmëria e projektit
Në pikat e mëposhtme detyra është të prezantohet përmbajtja e projektit në detaje. Duhet 
së shkurti të shkruhet karakteristika socio-ekonomike e mjedisit (vendi/rajoni) të projektit, 
dhe pse dhe në çfarë drejtimi ky mjedis duhet të ndryshohet. Kur e sqarojmë projektin duhet 
të merren parasysh të gjithë faktorët që janë relevante në aspekt të projektit. Aktiviteti i tillë 
është paraqitje e gjendjeve të cilët i kanë paraprijë projektit dhe prezantimit të faktorëve, 
situatave zhvilluese të cilët kanë sjellë deri te krijimi i gjendjes aktuale. 
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Duhet të prezantojmë çfarë probleme, nevoja në zhvillim duam të zgjedhim me ndihmën e projektit! 
Kur bazohet projekti në disa parakushte të cilët ekzistojnë në rajonin/organizatën, duhet të paraqesim 
atë parakusht. Përmblidhni faktorët që deri më tani kanë penguar shfrytëzimin e parakushtit!
Duhet të thirremi edhe në statistikën nga hulumtimet që i kanë paraprijë projektit sa mundemi më 
shumë.
Nga e theksuara më lartë shihet se informatat e mbledhura gjatë përgatitjes së drurit të problemeve 
dhe SWOT-analizës këtu mund t’i paraqesim në mënyrë narrative..

6.4.5.2. Qëllime, grupet e synuara të projektit
Përcaktimi i qëllimeve të projektit para së gjithash duhet të niset nga baza e problemeve, nevojave të 
dalura nga pika paraprake.
(Për atë, drurin e problemeve e shndërruam në drurë të qëllimeve dhe për atë kujdesemi për 
ndërlidhshmërinë mes arsyeve dhe pasojave). Te secili projekt mund të caktohet një qëllim i 
përgjithshëm afatgjatë dhe një qëllim konkret afatshkurtër.
Qëllimi i përgjithshëm është qëllimi afatgjatë dhe projekti do të kontribuojë për realizimin e tij. 
Realizimi i këtij qëllimi tani më është jashtë suazës kohore të realizimit të projektit, ose përveç 
suksesit të projektit, për realizimin mund të ndikojnë edhe faktorë të ndryshëm. Qëllimi i tillë i 
përgjithshëm mund të jetë për shembull zmadhimi i nivelit i të ardhurave në një rajon të caktuar, 
zmadhimi i nivelit të punësisë, ose të nivelit të arsimit profesional. Qëllimet mund të jenë të 
dedikuara kah zgjidhjes të problemeve, për shembull zvogëlimi i papunësisë ose varfërisë, por mund 
të drejtohen kah realizimit të parakushteve, përparësive që nuk janë shfrytëzuar deri më tani, për 
shembull shfrytëzimi i parakushteve të mira për turizëm.
Qëllimi afatshkurtër konkret është qëllimi të cilin duam ta arrijmë me futjen e prodhimeve të reja, 
shërbimeve, veprimeve dhe metodave.  
Në këtë pjesë duhet t’i definojmë qëllimin e përgjithshëm afatgjatë dhe qëllimin konkret afatshkurtër. 
Pa marr parasysh qëllimin e projektit, duhet të mundohemi të definojmë saktë dhe nëse është e 
mundshme, mos të ka të bëjë vetëm me zvogëlimin ose zmadhimin e gjësendit por të caktojmë edhe 
zvogëlimin ose zmadhimin e vëllimit (të shprehur në përqindje).
Nëse definojmë më shumë qëllime, duhet të kemi kujdese që ato të jenë të sinkronizuar dhe të 
përforcohen në mes tyre.
Ndoshta gabimi më i shpeshtë i aplikimeve është se në përshkrimet janë të përfshira vetëm 
karakterizimet e përgjithshme të problemeve dhe qëllimeve, dhe aplikuesi nuk tregon (ndoshta edhe 
nuk di) çka, pse, kujt dhe në çfarë mënyrë dëshiron të realizojë ndihmën e kërkuar.
Në caktimin e grupit të synuar duhet të prezantohen organizatat/ rrethi i personave, pozitën e të 
cilëve projekti dëshiron ta përmirësojë. Duhet të shpjegohet edhe pse duhet të realizohet projekti për 
këto persona ose institucione.
Caktimi i qëllimeve me vendosjen e drurit të qëllimeve është bërë në fazën e parë të përgatitjeve. 
Nivelet individuale të hierarkisë në drurin e qëllimeve zakonisht janë të njëjtë sikur qëllimet afatgjata, 
afatshkurtra dhe konkrete. Ndërsa përmbledhja adekuate e hierarkisë së qëllimeve të projektit i 
përfshinë tre grafat nga kolona e parë nga tabela e suazës së logjikshme. Edhe këtu nuk duhet planet 
tona t’i transformojmë në formë narrative.

6.4.5.3. Përmbajtje dhe aktivitete të projektit
Gjatë prezantimit të projektit dhe aktiviteteve të posaçme, hapi i parë është prezantimi i gjendjes 
aktuale (për shembull, çfarë aktivitete janë ndërmarrë deri më tani, cilët elemente që nevojiten për 
zhvillim i kemi në dispozicion). Pas kësaj duhet qartë të tregojmë edhe hapat më të rëndësishëm që 
na ndihmojnë për të arritur qëllimet tona, ose duhet të përshkruhen aktivitetet më të rëndësishme që 
duhet të bëhen në kuadër të projektit, për të cilët kërkojmë ndihmë. Nga përshkrimi duhet të shihet 
qartë çfarë dhe sa aktivitete planifikojmë. Përveç përshkrimit të aktiviteteve, duhet të paraqesim 
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edhe aktivitetet dhe metodat që e bëjnë projektin tonë të veçantë ose modern. 
Aktivitetet në përgjithësi e paraqesin grafën më të poshtme nga kolona e parë e suazës së logjikshme. 
Zakonisht, duke u nisur nga përvojat e projekteve të mëhershme, këto aktivitete mund t’i planifikojmë 
lehtë në grupe të vogla të punës të përbëra nga disa persona. Në këtë fazë të planifikimit mund t’i 
përdorim metodat e ashtuquajtura  për planifikim të punës, por zakonisht programet për të cilët 
aplikojnë organizatat civile nuk e kërkojnë atë. Gjatë planifikimit duke marrë parasysh aktivitetet 
konkrete të cilët i lëvizin qëllimet e projektit dhe mendimi i tyre paraprak i realizimit të tyre, mund të 
arrijmë deri te plan veprimi i cili e përshkruan projektin.

E rëndësishme!
Gjatë përgatitjes të plan veprimit përveç aktiviteteve që ndihmojnë qëllimet tona profesionale, duhet 
të mendojmë edhe për atë se çfarë detyra të menaxhimit kemi sipas kërkesave të shpalljes (trajnime të 
detyrueshme, referim, bërja e kontratës, etj.). Nëse mbajmë llogari për atë, atëherë në fazën e vlerësimit 
për vlerësuesit do të jetë i qartë nga aspekti i menaxhmentit çdo detaj i projektit (dhe të programit të 
shpalljes) e kemi të qartë!

6.4.5.4. Faza
Nëse projekti mund të ndahet në më shumë faza, duhet t’i prezantojmë fazat e posaçme, ose afatet 
e tyre. Duhet të mbahet llogari për datat e realizimit të fazave të posaçme që ato të vendosen mes 
kohës së caktuar si fillim dhe mbarim të projektit. Përcaktimi i fazës zakonisht do të thotë mbarim i 
aktiviteteve të shumta të cilët janë të lidhura në mes tyre, shpesh herë të njëjtit i lidhim me arritjen e 
qëllimeve të projektit. Gjithashtu do të gjejmë edhe indikatorë për ato. Për shembull, në një program për 
edukim mbyllja e elementeve të posaçme e të njëjtit mund të llogaritet si fazë, dhe për këtë, si duket, në 
tabelën e logjikshme mund të gjejmë edhe indikatorë. Ngjashëm, gjatë realizimit të një aplikimit, detyra 
e punës e kërkuar nga donatori mund të llogaritet si fazë (për shembull, përgatitja e raportit final ose 
periodik për programin).

6.4.5.5. Buxheti i projektit
Kjo pikë në formularin për aplikim është buxheti i planifikuar për realizimin e projektit, domethënë 
shërben për ilustrimin e madhësisë së projektit, ndërsa mbushja e saj bëhet në bazë të programit të 
dhënë me formatim adekuat.
Gjatë planifikimit duhet të merren parasysh kufizimet në lidhje me madhësinë e projektit, mbështetja 
maksimale e mundshme dhe grupi i harxhimeve që mund të pranohen, dhe janë të shkruara në 
përshkrimin e shpalljes. Vlen të aplikohet vetëm për një projekt të tillë ku shpenzimet e pritura për 
realizimin janë të njëjtë sikur madhësia e projektit e dhënë në shpalljen, përndryshe projekti jonë në 
kuadër të shpalljes nuk mund të jetë i mbështetur.
Gjatë dërgimit të aplikimit zakonisht duhet të vërtetohet ekzistenca e elementeve individuale të 
burimeve financiare të parashikuara për financimin e projektit (burim i vet aplikuesit, kontribut nga 
partnerët, kredi nga banka, ndihma e kërkuar, ndonjë donacion tjetër ose burim tjetër)
Për ndryshe gjatë mbushjes së formularit duhet të kushtohet vëmendje për:

• Në disa doracakë për aplikim, interpretimi i marrëdhënies për pjesën tuaj është i ndryshëm (për 
shembull, në buxhetin e projektit caktohet pjesa juaj në %, ose % pjesë e ndihmës së kërkuar etj.)   

• Zakonisht janë të kufizuar fondet për prokurimin e mjeteve dhe shërbimeve, si dhe investimi për 
ndërtim i financuar nga harxhimet e projektit.

• Suaza financiare e realizimit të projektit qysh në fillim i definon numrin dhe madhësinë e artikujve të 
buxhetit dhe nga ajo nuk mund të bëhen përjashtime. 

• Artikujt që janë cekur në doracakun për aplikim me emër “artikuj që nuk mund të llogariten” 
asnjëherë mos i kyçni në llogaritjen.
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• Nëse në doracakun për aplikim nuk e gjejmë artikullin që mendojmë se është i duhur as në 
kategorinë “artikuj të cilët llogariten” as në “artikuj që nuk mund të llogariten”, për këtë me shkresë 
duhet ta pyesim donatorin që e ka shkruar këtë shpallje! 

• Gjatë përgatitjes të llogarisë duhet të marrim parasysh rregullat për tatim dhe rregullat e 
kontabilitetit, por mos të provojmë radhët e llogarisë t’i  interpretojmë si kategori e planit të kontos.

• Për  prokurimet (shërbime, ndërtim, pajisje), në shpalljet e BE-së janë të parashikuara sisteme të 
veprimeve për prokurime (këto janë të lidhura edhe me shpenzimet, por realizimi i tyre mund të 
ndikojë edhe në dinamikën e planit)

Kur tregohet “vlera më e mirë” (nëse kërkohet në aplikimin), duhet të argumentohet efikasiteti i 
shpenzimeve të projektit, sipas mundësive duhet të krahasohen shpenzimet, ose ndihma e kërkuar me 
rezultatet e pritura. Duhet të përdorim tregues kuantitativë (për shembull, gjatë ndërtimit, çmimi i metrit 
katror, në rast të edukimit, shpenzim për një pjesëmarrës). 
Buxheti i shpalljeve të BE-së zakonisht komplikohet shkaku i rregullave, por nëse nuk merren parasysh 
përjashtimet, nuk kërkon ekspertizë ekonomike. Si dhe për përgatitje të plan veprimit, gjatë planifikimit 
të pikave të posaçme të buxhetit, lirisht mund të bazohemi në përvojat tona të “tregtisë”. Kuptohet se 
ka edhe pika të buxhetit për të cilët nevojitet njohja e rregullave (nuk kemi blerë llap top deri më tani), 
në këtë rast mund të kërkojmë oferta ose mendim nga ndonjë i njohur i cili ka mjaft njohuri për këtë gjë.

E rëndësishme!
Mbushja e buxhetit duhet të jetë reale, por duhet të dimë se këto pika i paraqesin shumat më të larta 
që mund të shpenzohen! Gjatë realizimit të projektit, mjetet që kanë ngelur në ndonjë pikë mund të 
rishpërndahen me korrigjim të kontratës!

Dhe në fund konstatojmë se numrat e shkruara në tabelë nënkuptojnë marrje të obligimeve financiare. 
Formulari për aplikim ndoshta ende nuk paraqet kontratë, por aplikuesi duhet të kujdeset për premtimet 
financiare. Nëse aplikuesi nuk i plotëson këto obligime, atëherë mund të shkaktojë probleme në realizimin, 
ose në rastin më të keq mund ta humbasë ndihmën nga BE. Për atë duhet të theksohen vetëm burime 
të cilët sigurisht do të mund t’i kryejnë ato obligime. Nëse gjatë realizimit të projektit nuk arrijmë dot të 
bëjmë alokimin e pjesës tonë, atëherë ndihma zvogëlohet në mënyrë proporcionale. Një pjesë e ndihmës 
që nuk do të shfrytëzohet për këto arsye, do të jetë e “humbur” edhe për persona të tjerë.

6.4.5.6. Vlerësime me numra në lidhje me realizueshmërinë e projektit
Projekt i mbështetur nga BE duhet të ketë sukses të garantuar. Ndërsa rezultatet, duhet të jenë të 
matshme (për atë ekziston indikacioni!). Rezultati i secilit projekt mund të matet me ndonjë tregues 
fizik, për matjet janë paraparë indikatorë, numra matëse (për shembull, numri i nxënësve në konferencë, 
numri i trajnimeve të realizuara, numri i personave që e kanë kryer trajnimin me sukses, ose numri i 
klientëve të cilët gjatë programit janë këshilluar, etj.). Në planifikimin e indikatorëve ndihmë të madhe 
jep edhe zbatimi i metodës logfrejm, të cilën e prezantuam.

6.4.5.7. Rezultate të gjera dhe ndikimi në rajonin ose degën në fjalë
Gjatë ilustrimit të ndikimit të projektit në nivel të rajonit ose të degës, i tregojmë ndikimet e projektit që 
mund të priten në rrethinën e gjerë (për shembull, duke falënderuar projektin, do të fillojnë procese të 
mëtutjeshme të zhvillimit në rajonin). Gjatë përgatitjes të drurit të problemeve dhe drurit të qëllimeve, 
zakonisht e aktualizojmë këtë temë, por edhe SWOT-analiza e tërë projektit jep të dhëna për të njëjtën. 
Edhe këtu nuk do të kemi detyrë tjetër përveç se të shkruajmë tekst për “idetë” e zbuluara.

6.4.5.8. Lidhje me projekte të tjerë
Në këtë pikë duhet të tregohen titujt dhe përshkrimi i shkurtë i projekteve që lidhen me projektin dhe 
veçmë janë dërguar, ose do të dërgohen. 
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Mund të ndodhë që të ketë nevojë për sqarim të pikave për lidhje mes projektit të dërguar dhe projektin 
që lidhet për të njëjtin (qëllime të ngjashme ose qëllime që plotësohen në mes tyre, grupe të synuara, 
aktivitete, rezultate të pritura). Për shembull, qëllim i përbashkët mund të jetë zhvillimi i turizmit në 
rajonin, ndërsa në zbatimin e tij mund të marrin pjesë projekte të cilët plotësohen në mes tyre, dhe janë 
me mjete nga më shumë aplikime. Gjithashtu duhet të përmendim nëse parakusht për fillimin e projektit 
tonë është mbarimi i ndonjë projekti tjetër.

6.4.5.9. Zbatimi i parimeve të barazisë të mundësive dhe mundësive për zhvillim të qëndrueshëm 
Gjatë përgatitjes së aplikimit dhe të projektit në BE, shpesh duhet të merren parasysh edhe këto dy 
pikëpamje horizontale. Pra, projekti që duhet të realizohet:
• Duhet t’i plotësoj parakushtet për zhvillim të qëndrueshëm,
• Të sigurojë respektim të mundësive të barabarta.

Gjatë përgjigjeve duhet të kemi kujdese mos të japim përgjigje me karakter të gjerë por në mënyrë 
konkrete të caktojmë si do të ndikojë projekti në fushë të realizimit të qëllimeve horizontale.
Gjithashtu ekzistojnë projekte të tilla që nuk ndikojnë drejtë për drejtë mbi zbatimin e ndonjë prej 
qëllimeve horizontale. Nëse bëhet fjalë për projekt të tillë, atëherë duhet të sqarohet. Njëkohësisht 
nëse në rast të caktuar nuk ekziston lidhje mes projektit dhe qëllimit horizontal, atëherë është mirë 
të mendohet dhe të shkruhet në çfarë mënyre projekti mund të përhapet dhe të zhvillohet që të 
kontribuojë për realizimin e qëllimeve horizontale.

6.4.5.10. Pengesa dhe rreziqe të mundshme gjatë realizimit
Realizimi i secilit projekt është i lidhur me rreziqe dhe pengesa të ndryshme, prej të cilëve një pjesë e 
mirë mund të eliminohen ose t’u zvogëlohet ndikimi nëse realizuesit e projektit i njohin ato. Planifikuesit 
dhe menaxherët e projektit në numër të madh të rasteve nuk janë në gjendje t’i kontrollojnë ose nuk 
mund të ndikojnë mbi të gjithë faktorëve të cilët janë të rëndësishëm në aspekt të projektit të tyre. 
Gjithashtu, supozohet se nuk mund të kryejnë detyrë të caktuar dhe njëkohësisht të kontrollojnë të 
gjithë faktorët e një projekti të ndërlikuar. Për atë, pa dyshim se do të ketë faktorë të cilët duhet të 
konsiderohen si të jashtëm, si problematik ose janë elemente të rrezikut.
Qëllimi i pyetjes më lartë është që vlerësuesit e aplikimit të mund të sigurohen se në mënyrë thelbësore 
e kemi menduar procesin e realizimit, se i kemi analizuar të gjitha pengesat, faktorët e rreziqeve dhe 
kemi ide konkrete në lidhje me zgjidhjen e tyre. Në interes të njëjtë është të vlerësojmë sa është e 
mundshme të realizohen rreziqet e zbuluara, ose sa i madh do të jetë ndikimi i tyre (për shembull, i 
madh/i mesëm/i vogël) kur do të vjen koha e realizimit të tyre. Duhet së shkurti të shkruajmë çfarë 
ndërmarrim që të përballohemi me rreziqet e posaçme (këtë pjesë e kemi kryer me SWOT-analizën, 
këto pengesa mund t’i gjejmë në kolonën e fundit, domethënë edhe këtu nuk kemi punë tjetër përveç 
se t’i shndërrojmë në tekst narrativ!)

6.5.5.11.  Mundësi për qëndrueshmëri afatgjate të projektit 
Qëndrueshmëria do të thotë se investimet e planifikuara duhet të mbesin vitale dhe pas mbarimit të 
projektit. Aplikuesi duhet të jep argumente për këtë gjë dhe për atë se a janë siguruar shpenzimet për 
funksionimin afatgjatë.  
Në këtë pikë duhet të prezantohen edhe aktivitetet që duhet të vazhdojnë edhe pas mbarimit të 
ndihmës. Faktorë për qëndrueshmëri mund të jenë për shembull, teknologjia përkatëse, pikëpamjet 
socio-kulturore, kapacitetet e një institucioni ose të menaxhmentit, parakushte financiare (për shembull 
vallë a do të sigurohet qëndrueshmëri dhe funksionim i shërbimit që është krijuar në kuadër të projektit, 
a do të jenë në dispozicion trajnuesit për realizimin e programit për trajnim, a do të arrijë deri te 
personat/ organizatat që nuk janë të kyçura në trajnimet, por janë grup i synuar, materiali për trajnim që 
është përgatitur në kuadër të projektit. Mund t’i marrim nga pjesa “mundësi” nga SVOT-analiza.
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6.4.6. Partnerë

Parakusht për realizim të suksesshëm të projektit është kyçja aktive e partner-organizatave të 
interesuara për projektin në procesin e punës. Duke u adaptuar në idenë e përmendur për partneritet, 
gjatë caktimit të organizatave partnere duhet të merren parasysh të gjitha organizatat ndihma e të cilëve 
ose bashkëpunimi aktiv i të cilëve na nevojiten gjatë realizimit të projektit. Në interes të planifikimit të 
përbashkët, është praktike gjatë përgatitjes të aplikimit në mënyrë aktive të kyçen edhe organizatat 
partnere të aplikuesit.

Njëkohësisht është e rëndësishme të ceket se partner-organizata nuk mund të jenë organizata/firma të 
cilët në kohën e realizimit të projektit do të bashkëpunojnë si kontraktorë ose furnizues. Sipas kërkesave 
për konkurrencë të ndershme, organizata/firma e cila ka marrë pjesë në përgatitje të një projektit nuk 
mund të merr pjesë në realizimin e furnizimeve si furnizues.

Zakonisht në formë të tekstit duhet të paraqitet në çfarë mënyre e parashikojmë bashkëpunimin me 
partnerët. Nëse me partnerët tuaj e keni caktuar formën e bashkëpunimit, atëherë duhet të shkruhen edhe 
pikat kryesore e kësaj marrëveshjeje. Shpesh herë duhet që kjo marrëveshje të dorëzohet së bashku me 
aplikimin.

6.4.7. Nënshkrimi

Një nga detajet më të imët, por njëkohësisht shumë i rëndësishëm, është formulari i shtypur dhe i 
mbushur për aplikim të jetë i nënshkruar nga menaxheri i autorizuar.

Pas mbushjes së formularit, duhet të nënshkruhet deklaracioni që gjendet në fund të formularit, është 
praktike (në disa raste edhe e detyrueshme) të nënshkruhet çdo faqe e aplikimit

6.5. Sigurimi i cilësisë së aplikimit

Shkrimi i aplikimit në projekt ciklin zakonisht është fazë përgatitëse

Përgatitjet mbarojnë atëherë kur aplikimi është i kompletuar dhe i plotësuar me të gjithë dokumentet 
shtesë, dhe ajo mund të llogaritet si një fazë. Sipas teorisë së cikleve të projektit, duhet në disa pika të 
caktuara (për shembull, fundi i fazës!) të bëhet revizion. Aplikimi i kryer na jep mundësi që të kontrollojmë 
procesin e planifikimit. Duhet të provojmë të vlerësojmë materialin e tërësishëm për aplikim. Si hap i 
parë duhet në mënyrë kritike të kontrollojmë pikat e listës së kontrollimit e cila gjendet në doracakun 
për aplikim. Si hap i dytë, duhet t’ia japim aplikimin ndonjë bashkëpunëtorit, ekspertit i cili nuk ka marrë 
pjesë në përgatitjen e aplikimit që edhe ai ta lexojë. Pas leximit duhet ta pyesim për projektin tonë, nëse 
informata kthyese nuk e përmban atë që ne kemi dëshiruar të prezantojmë me projektin, atëherë aplikimi 
me siguri do t’i habisë edhe vlerësuesit. Në hapin e tretë aplikimi duhet t’i jepet një ekspertit që ta vlerësojë 
sipas tabelës së vlerësimit e dhënë në doracakun për aplikim (tabela për vlerësim zakonisht mund të jetë 
në doracakun për aplikim!). Ky hap mund të tregojë edhe disa pika të dobëta të aplikimit, por nuk është i 
përshtatshëm për të parashikuar suksesin e aplikimit.

Pjesa tekstuale e formularit me këtë përfundon. Sigurisht që në disa formularë duhet të përgjigjemi 
edhe në pyetje të tjera ose në numër më të madh të pyetjeve prej këtyre.
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Përvoja jonë është:

• në rast të një projekti të përgatitur mirë nuk është lehtë të përgatitet material për aplikim duke 
respektuar të gjitha kufizimet. Për pjesën më të madhe të përgjigjeve kemi vend të zbrazët vetëm 
1-2 faqe. Domethënë, duhet të jemi më shkurtë dhe më të preciz.

• Në rast të aplikimeve të pakompletuara, personi që e shkruan aplikimin nuk ka të drejtë të thotë 
asgjë, ndërsa vlerësuesi nuk do ta vlerësojë aplikimin.

Përkundër secilës përgatitje profesionale, në procesin e vendosjes nuk mund të përjashtohen faktorët 
subjektivë. Aplikimet i shkruajnë njerëz dhe njerëz i vlerësojnë ato. Në aplikimin e dështuar mund të 
shikojmë si një revizion dhe duhet gabimin ta kërkojmë në projektin ose aplikimin tonë, nëse qëllimet i 
kemi të mirë, atëherë do të gjejmë partner për financimin e projektit!
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7. Rekomandime
Politikat dhe masat duhet të drejtohen kah:

1. Zhvillimi i shkathtësive të gazetarëve dhe punonjësve mediatik në të gjitha fazat e menaxhmentit të 
projektit 

• Trajnime
• Mentorim
• Sigurimi i konsulentëve për zhvillim dhe zbatim

2. Lobimi për sigurimin e mbështetjes-granteve për punë të portaleve lokale/rajonale/kombëtare nga 
organizatat donatore ndërkombëtare

• ShGM para donatorëve të tjerë
• lobimi tek donatorët
• garanca tek bankat për kredi të volitshme

3.  Lobimi për ndryshimin e legjislatives në lidhje me praktikat për zhvillimin e rrjeteve të korrespodentëve 
në Republikën e Maqedonisë

8. Referenca
• Dokumenti strategjik kombëtarë 2014-2020 “Ndihma financiare e BE për Republikën e 

Maqedonisë” Komisioni Evropian, Ref. Ares(2013)3786995 - 20/12/2013
• Kako napisati uspešanpredlog projekt?, Solidar Suisse/ Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u 

Srbiji, Ivana Ranđelović
• Planifikimi i projekteve për organizata të partnerëve social, Zoran Stojkovski, 2006 
• “Ndihmë gjatë planifikimit të projektit dhe shkruarja e aplikimeve për BE” nga Foundation for 

Development of Democratic Rights-Hungary dhe CIRa, shkurt, viti 2005,
• Doracak për Udhëheqje me ciklin e projektit, ITZ, 2003
• Korniza logjike e projektit „Krijimi i portalit kombëtar informativ“ në kuadër të Trajnimit për 

përgatitje të projekteve të BE-së, PROEFEKT, qershor 2017

22
SHOQATA 
E GAZETARËVE 
TË MAQEDONISË





Ky publikim është hartuar me ndihmë të Bashkimit 
Evropian. Përmbajtja e publikimit është në përgjegjësi 
të plotë të ShGM-së dhe në asnjë mënyrë nuk mund të 
konsiderohet se shpreh pikëpamjet e Bashkimit Evropian Projekti implementohet nga ShGM

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e SHGM dhe në asnjë mënyrë s’mund të 
konsiderohet se i shpreh pikëpamjet e Civica Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SDC) apo organizatave që e realizojnë.


