
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**

1 Qendra për Progres Rinor (QPR) Kukës Mundësi për Zhvillimin e Karrierës 83 Miratuar
1,579,800.00        13,409.88              

1 Rrjeti i profesionistëve të rinj
Fuqizimi i të rinjve në njohuri, kompetenca 

dhe sjellje për të qënë pjesë e tregut të punës 
76 Miratuar* (në listë pritje në varësi të fondeve të thirrjes)          2,000,000.00 

16,976.68              

1 Qendra për Edukim dhe Sport, SKILLS Let's play together 76 Projekt propozimi nuk është miratuar për financim, për shkak të limitit të fondeve të thirrjes.          1,938,500.00 
16,454.65              

1 Gratë në Shërbim Publik Fuqizojmë të rinj, fuqizojmë Kukësin 72

Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për t'u konsideruar për financim (mbi 75 

pikë). Më konkretisht kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:  

•	qëndrueshmëria e rezultateve të projektit duhet të ishte paraqitur në mënyrë më të qartë.

         1,985,000.00 

16,849.36              

2
Qendra për zhvillim ekonomik, 

marrëdhënie ndërkombëtare 
Rinia Autonome Pro 56

Projekt propozimi nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për t'u konsideruar për financim (mbi 75 

pikë). Më konkretisht kriteret që janë vlerësuar me më pak pikë janë:  

•	aktivitetet duhet të ishin më mirë të ndërlidhur kundrejt arritjes së rezultateve.

•	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.

         1,964,700.00 

16,677.04              
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1 Shoqata Alpin Aftësimi i të rinjve për qytetin 68 Miratuar 1,299,998.00        11,034.83              

1 Qendra Impakt

E ardhmja jam unë - Sipërmarrja rinore, 

këshillimi i karrierës dhe promovimi i kulturës 

në Kukës 

58 Miratuar (në listë pritje në varësi të fondeve të thirrjes)          1,000,000.00 

8,488.34                

Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të dedikuar për rininë të projektit ReLOaD2 të hapur më 1 Shtator - 7 

Tetor 2022. 

BASHKIA KUKËS

Projekt Propozime me vlerë buxheti të kërkuar mbi 1.300.000 ALL - Aplikanti duhet të marrë mbi 75 pikë

MIRATUAR

NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT - Rezultat i pamjaftueshëm

Rezultatet e projekteve të vlerësuara plotësisht

NË LISTË PRITJE

NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT

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

MIRATUAR

NË LISTË PRITJE

NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT
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Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të dedikuar për rininë të projektit ReLOaD2 të hapur më 1 Shtator - 7 

Tetor 2022. 

BASHKIA KUKËS

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*

1 Partnerë për fëmijë

Gur I rende ne vend te vet - Bashkia per te 

rinjte dhe te ardhmen e suksesshme permes 

keshillimit te karrieres

26

Projekti nuk kalon pragun e relevancës. Në përfundim të vlerësimit të relevancës, rezulton se 

kriteret e vlerësuar me më pak pikë janë si më poshtë:

•	projekti nuk përcakton qartë dhe në mënyrë strategjike palët e synuara; 

•	projekti nuk përcakton qartë nevojat e grupit të synuar dhe përfituesve përfundimtarë; 

•	projekti nuk përbën shpreh qartë ndikimin në grupet e pafavorizuara dhe qasjen e bazuar tek të 

drejtat.  
         2,000,000.00 16,976.68              

2 Aleanca për Qytetarët dhe Komunitetet Aksesi rinor ne sipermarrjen lokale 25

Projekti nuk kalon pragun e relevancës. Në përfundim të vlerësimit të relevancës, rezulton se 

kriteret e vlerësuar me më pak pikë janë si më poshtë:

•	projekti nuk përcakton qartë nevojat e grupit të synuar dhe përfituesve përfundimtarë; 

•	projekti nuk përbën vlerë të shtuar për bashkinë Kukës. 
         1,613,240.00 13,693.73              

1 Qendra Iniciativa Rajonale Vajzat mund tia dalin 9

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më 

konkretisht, pas vlerësimit të kapaciteteve financiare rezulton se

•	organizata nuk  ka pervojë të mjaftueshme në menaxhim projektesh; si dhe 

•	nuk tregon kapacitete të mjaftueshme profesionale.          1,847,275.00 15,680.30              

2 Qendra per Zhvillim Komunitar Aftesim digjital drejt zhvillimit profesional 8

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më 

konkretisht, pas vlerësimit të kapaciteteve financiare rezulton se

•	organizata nuk  ka pervojë të mjaftueshme menaxhuese dhe profesionale.          1,168,900.00 9,922.02                

3 Instituti i Ekspertëve Fiskal
Keshillimi ne karriere dhe integrim I te rinjve 

ne tregun e punes
7

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më 

konkretisht, pas vlerësimit të kapaciteteve financiare rezulton se

•	organizata nuk  ka pervojë të mjaftueshme në menaxhim projektesh; si dhe 

•	nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese dhe profesionale.          2,000,000.00 16,976.68              

4
Instituti Shqiptar per Zhvillim Social dhe 

Ekonomik (AISED)
Mjeshteri IT per punesim - IT4Jobs 7

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më 

konkretisht, pas vlerësimit të kapaciteteve financiare rezulton se

•	organizata nuk  ka pervojë të mjaftueshme në menaxhim projektesh; si dhe 

•	nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese dhe profesionale.          1,969,200.00 16,715.24              

5 Qendra Traditë, Art, Libra Rinia drejt karrieres dhe sipermarrjes 7

Organizata nuk ka kapacitetet financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit. Më 

konkretisht, pas vlerësimit të kapaciteteve financiare rezulton se

•	organizata nuk  ka pervojë të mjaftueshme në menaxhim projektesh; si dhe 

•	nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese dhe profesionale.          1,993,600.00 16,922.36              

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 

NUK JANË MIRATUAR - PRAGU I DYTË I PIKËVE: RELEVANCA
PROJEKT PROPOZIME QË NUK KANË KALUAR PRAGUN E PIKËVE

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)

PROJEKT PROPOZIME TË SKUALIFIKUARA 

NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT - Rezultati i pamjaftueshëm



Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të dedikuar për rininë të projektit ReLOaD2 të hapur më 1 Shtator - 7 

Tetor 2022. 

BASHKIA KUKËS

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit

1 Arsimtarë Kukës- Has - Tropojë 

Ngritja e terreneve sportive të fushave të 

volejbollit dhe aktivitete në shkollat Bardhoc - 

Bicaj 

2
Instituti i Migracionit, Zhvillim dhe 

Integrim
Unë e dua Vendlindjen time Kukës

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

** Llogaritur në bazë të kursit valutor të këmbimit të UNDP-së

Arsyet për skualifikim

Komente nga vlerësimi

Skualifikuar. Organizata nuk ka dorëzuar dokumentacion të plotë. Konkretisht, mungon: shtojca 9 - Korniza logjike; Shtojca 8 - Buxheti nuk është 

plotësuar në të gjitha detajet, Shtojca 10 - plani I aktiviteteve nuk është plotësuar sipas kërkesave të thirrjes; Shtojca 11 - Identifikimi administrativ 

mungon në dosje.  

Skualifikuar. Organizata nuk ka dorëzuar dokumentacionin e plotë dhe aplikon për buxhet nën limitin e thirrjes. Mungon: Shtojca 8 Buxheti, Shtojca 9 - 

Korniza Logjike, Shtojca 10 e plotësuar sipas modelit të Thirrjes; mungon Vendimi i gjykatës, mungojnë pasqyrat financiare, mungon raport përshkrues 

i aktiviteteve. 


