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LISTA E RENDITJES SË PROJEKTE-PROPOZIMEVE TË ORGANIZATAVE TË 

SHOQËRISË CIVILE (OSHC) TË MARRA NË DORËZIM NË KUADËR TË THIRRJES 

PUBLIKE PËR OSHC-TE NË BASHKINË TROPOJË PJESË E PROGRAMIT 

RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN 

PERËNDIMOR/ReLOaD 

 
 

Nr. Organizata Projekti Pikët

  

Komente 

 

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 

 

1. 

TRIUM 

Rrijta e vigjilencës 

mjedisore komunitarte 

ndaj mbetjeve urbane, 

një vështrim për 

mjedisin  82 

 

 

2. 

Shoqata Alpin 

Mbrojtja e llojeve 

endemike të rrezikuara 

të florës nëTropojë 82 

 

3. 

Shoqata Gështenja e 

Tropojës 

Fuqizimi i kapaciteteve 

komunitare të 

poseduesve të gështenjës 

në Tropojë 81 

 

 

 

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM 

 

 

4. Rrjeti për demokraci i 

gruas Shqipëri 

Fuqizimi ekonomik i 

grave dhe të rinjve në 

Tropojë 

74 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 

650,000 Lek duhet të marrin të 

paktën 75 në procesin e vlerësimit 

5. Aleanca e Alpeve 

Shqiptare 

MEET Nikaj Mërtur 73 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 650 

6. Partnere për fëmijet Fuqizimi  ekonomik i 

grave dhe të rinjve në 

bashkinë Tropojë 

73 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 650 



 

                                                                                                               

 

ReLOaD -  Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans 

 

7. Qëndra Integrim dhe 

zhvillim demokratik 

Hapja e qëndrës 

shëndetsore për të 

moshuarit e qytetit 

Bajram Curri 

70 2.Vetëm projektet me të paktën 

50 pikë shqyrtohen për financim. 

*Projektet me buxhet mbi 650 

8. Fondacioni Mary 

Ward Loreto 

Ndryshim sistemik për 

zhvillmin në Tropojë 

28 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë) 

 

9. Fondacioni Mary 

Ward Loreto 

Fuqizimi i grave në zonat 

rurale 

28 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë) 
10. Qëndra EDFAT Aktivizohu, zhvillo 

qëndrueshëm mjedisin 

tënd 

26 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë) 
11. Action for Albania VESA initiative 22 3.Projekti përjashtohet nga 

procesi i mëtejshëm nëse 

relevanca e projektit vlerësohet si 

jo e mjaftueshme (minimumi 18 

pikë) 
12. Shkëzeni dhe dritat e 

tij 

Integrimi i Minoritetit 

Rom 

 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

13. Organizata 

Menaxhimi i 

destinacionit Turstik 

DMO Kukës 

Promovimi i trashëgimisë 

kulturore 

 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

 

 

 

LEGJENDA 

 

1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me 

numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet. 

2. Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim.  
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*Projektet me buxhet mbi 650,000 Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e 

vlerësimit. 

3. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e 

mjaftueshme (minimumi 18 pikë) 

4. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të 

aplikantëtvlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë) 

5. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi. 

 

Shpjegime të hollësishme për legjendën gjenden në Udhëzuesin për Aplikantët – Organizatat e 

Shoqërisë Civile (OSHC), botuar së bashku me thirrjen publike për projekt-propozime në territorin 

e bashkisë Tropojë. 
 

 

 

 


