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BASHKIA KUKËS
Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të projektit ReLOaD2 të hapur më 26 Nëntor - 29 Dhjetor 2021

Rezultatet e projekteve të vlerësuara plotësisht
Projekt Propozime me vlerë buxheti të kërkuar mbi 1.300.000 ALL - Aplikanti duhet të marrë mbi 75 pikë
Nr.

Emri i OShC

Titulli i projektit

Pikët e
fituara

Komente nga vlerësimi

Vlera* e
projektit e
propozuar në
LEK

Vlera e projektit
e propozuar në
EUR**

ALL 1,741,960.00

EUR 14,659.15

MIRATUAR
1

Youth Act

Të rinjtë për turizmin e aventurës

80

Miratuar

NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT - Rezultat i pamjaftueshëm

1

2

3

4

MEDPAK

Instituti i politikave mjedisore

Shoqata e përdoruesit e pyjeve dhe
kullotave dhe mbrojtja e mjedisit SIRA
Kukës

Fondacioni Drin

Gjithëpërfshirje për një shoqëri më
demokratike

Bashkëpunim me komunitetin për menaxhim
të qëndrueshëm të mbetjeve në Kukës

Menaxhimi i qëndrueshem i pyjeve bashkiake
nga banorët Bashkia Kukës

Shërbime Sociale për fëmijët me aftësi ndryshe

71

70

64

60

Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për financim (mbi 75 pikë). Më konkretisht
kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:
•analiza e problemit dhe rreziqet duhet të ishin identifikuar më qartë në metodologjinë e
projektit;
•veprimtaritë e propozuara duhet të kishin marrë parasysh më mirë komponentin e
qëndrueshmërisë.
Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për financim (mbi 75 pikë). Më konkretisht
kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:
•rezultatet e pritshme të veprimtarive të sugjeruara duhet të kishin marrë parasysh më mirë
komponentin e qëndrueshmërisë;
•aktivitetet duhet të ishin më mirë të ndërlidhur kundrejt arritjes së rezultateve;.
Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për financim (mbi 75 pikë). Më konkretisht
kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:
•rezultatet e pritshme të veprimtarive të sugjeruara duhet të kishin marrë parasysh më mirë
komponentin e qëndrueshmërisë;
•efikasiteti i kostove duhej formuluar më qartë dhe sipas kërkesave të thirrjes.
Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për financim (mbi 75 pikë). Më konkretisht
kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:
•rezultatet e pritshme të veprimtarive të sugjeruara duhet të kishin marrë parasysh më mirë
komponentin e qëndrueshmërisë;
•buxheti dhe efikasiteti i kostove duhej formuluar më qartë dhe sipas kërkesave të thirrjes.

ALL 1,758,750.00 EUR 14,800.45

ALL 1,989,500.00 EUR 16,742.28

ALL 1,581,640.00 EUR 13,310.01

ALL 1,715,000

EUR 14,432.28

BASHKIA KUKËS
Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të projektit ReLOaD2 të hapur më 26 Nëntor - 29 Dhjetor 2021

5

Action for Albania

Inovacioni i të rinjve në fushën e turizmit

55

Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për financim (mbi 75 pikë). Më konkretisht
kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:
•veprimtaritë e propozuara dhe rezultatet e pritshme të veprimtarive të sugjeruara duhet të
kishin marrë parasysh më mirë komponentin e qëndrueshmërisë;
•buxheti dhe efikasiteti i kostove duhej formuluar më qartë dhe sipas kërkesave të thirrjes.

ALL 1,595,100

EUR 13,423.28

Projekt Propozime me vlerë buxheti të kërkuar nën 1.300.001 ALL- Aplikanti duhet të marrë mbi 50 pikë
Nr.

Emri i OShC

Titulli i projektit

Pikët e
fituara

Komente nga vlerësimi

Vlera* e
projektit e
propozuar në
LEK

Vlera e projektit
e propozuar në
EUR**

MIRATUAR
1

Qendra Konsumatori Shqiptar

Komunitetet sot mendojnë për brezat nesër

71

Miratuar

2

Qendra Kombetare e Lëvizjes
Ambientaliste (QKLA)

Të rinjtë si pjesëmarrës aktivë në mbrojtjen e
mjedisit

70

Miratuar

ALL 1,298,443.00 EUR 10,926.82
ALL 1,263,000.00 EUR 10,628.55

NË LISTË PRITJE
NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT - Rezultati i pamjaftueshëm

PROJEKT PROPOZIME QË NUK KANË KALUAR PRAGUN E PIKËVE
NUK JANË MIRATUAR - PRAGU I DYTË I PIKËVE: RELEVANCA
Nëse aplikimi OShC-së ka kaluar pragun e parë, por ka shënuar më pak se 18 pikë në pragun e dytë sipas Matricës Përmbledhëse të Vlerësimit, projekt propozimi përjashtohet nga procesi i vlerësimit të mëtejshëm pasi
Komisioni konstaton se ideja e projektit nuk është relevante dhe / ose nuk përshtatet me prioritetet e thirrjes për publikun. (komente specifike të ofruara për secilin aplikant)
Vlera* e
Vlera e projektit
Pikët e
projektit e
Nr.
Emri i OShC
Titulli i projektit
Komente nga vlerësimi
e propozuar në
fituara
propozuar në
EUR*
LEK
1

Aleanca për qytetarët dhe komunitetet

Rehabilitimi i viktimave të dhunës në familje

26

Projekti nuk kalon pragun e relevancës. Në përfundim të vlerësimit të relevancës, ka rezultuar se
projekti nuk përben vlerë të shtuar në bashkinë Kukës.

ALL 1,268,040.00 EUR 10,670.96

NUK MIRATOHEN – PRAGU I PARË: KAPACITETET FINANCIARE DHE OPERACIONALE
Nëse aplikimi i OshC-së ka marr më pak se 10 pikë në pragun e 1 në Matricën Përmbledhëse të Vlerësimit, propozimi i projektit përjashtohet nga procesi i vlerësimit të mëtejshëm pasi Komisioni konstaton se OshC-ja nuk ka
1

Agjencia për Iniciativa Sociale (AIS)

Promovimi i turizmit eko-alternativ

9

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më
konkretisht, pas vlerësimit te kapaciteteve financiare rezulton se organizata nuk tregon përvojë
të mjaftueshme profesionale.

ALL 1,275,000.00 EUR 10,729.53

BASHKIA KUKËS
Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të projektit ReLOaD2 të hapur më 26 Nëntor - 29 Dhjetor 2021
2

Agjencia për Zhvillim të Qëndrueshëm

Fuqizimi i rolit të gruas në vendimmarrje

8

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më
konkretisht, rezulton se organizata:
•nuk tregon përvojë të mjaftueshme profesionale; si dhe
•nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese.

ALL 1,265,000.00 EUR 10,645.38

PROJEKT PROPOZIME TË SKUALIFIKUARA
Arsyet për skualifikim: Kohëzgjatja e projekteve më e shkurtër ose më e gjatë se sa kërkohej; Vlera e buxhetit më e ulët ose më e lartë se sa kërkohej; Projekti i propozuar kishte ndërprerje në zbatim; Aplikimi i marrë para ose
pas datave të kërkuara; Projekt propozimi i paraqitur në format të papërshtatshëm – mos përdorimi i formatit të dhënë; përfituesit dhe / ose vendndodhja e zbatimit të projektit është jashtë komunës / qytetit. (komentet
specifike të ofruara për secilin aplikant)
Nr.

Emri i OShC

Titulli i projektit

Komente nga vlerësimi

* Vlera sipas projekt propozimit të OSHC-së. Bordi i partnerëve (organi që miraton projekt propozimet fituese) ka të drejtën të ulë deri në 20% të vlerës totale për projektet e suksesshme.
** Llogaritur në bazë të kursit valutor të këmbimit të UNDP-së

