
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 Nisma për ndryshim shoqëror ARSIS

Të rinj të fuqizuar, agjentë të ndryshimit dhe 

pjesëmarrës aktiv të nismave komunitare me 

natyrë sociale në Bashkinë Kamëz

85 Miratuar*

1,928,128.00        16,366.61              

1 Shoqata Liburnetik
Skills2chances Ndërlidhja e të rinjve me tregun 

e punës
83 Miratuar* (në listë pritje në varësi të fondeve të thirrjes)

         1,700,200.00 14,431.88              

1 Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza
Përmirësimi i qasjes në tregun e punës të të 

rinjve në komunitetin Kamëz
76 Projekt propozimi nuk është miratuar për financim, për shkak të limitit të fondeve të thirrjes.          1,981,340.00 

16,818.29              

1 Qendra për Edukim dhe Sport SKILLS Lets play together 63

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 projektit duhet të ishte paraqitur në mënyrë më të qartë.

•	buxheti dhe efikasiteti i kostove duhej formuluar më qartë.
1,938,500.00        16,454.65              

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit
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Komente nga vlerësimi
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1
Qendra Kombëtare për Shërbime 

Komunitare NCCS

Forcimi i kapaciteteve për karrierë të të rinjve 

nëpërmjet nxitjes së partneriteteve në 

bashkinë Kamëz

74 Miratuar

1,284,500.00        10,903.27              

1 Shoqata MEDPAK
Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i të rinjve në 

vendimmarrjen lokale 
63 Projekt propozimi nuk është miratuar për financim, për shkak të limitit të fondeve të thirrjes.          1,289,500.00 

10,945.72              

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

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 KAMËZ

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
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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 KAMËZ

2 Qendra Impakt

E ardhmja jam unë - Sipërmarrja rinore, 

këshillimi i karrierës dhe punësimi rinor në 

Kamëz

61 Projekt propozimi nuk është miratuar për financim, për shkak të limitit të fondeve të thirrjes.          1,000,000.00 

8,488.34                

3 Albanian skills Orientim dhe punësim dinjitoz 61 Projekt propozimi nuk është miratuar për financim, për shkak të limitit të fondeve të thirrjes.             922,000.00 
7,826.25                

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 Instituti per Integrimin Evropian Fjala vret - Stop bullizmit 26
Projekti nuk kalon pragun e relevancës. Në përfundim të vlerësimit të relevancës, rezulton se: 

•	projekti nuk përcakton qartë palët e interesuara. 
         1,100,000.00 9,337.18                

2 Qendra TISS Perdorim Zerin tone 26

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

•	projekti nuk përcakton qartë palët e interesuara dhe nevojat e grupit të synuar dhe përfituesve 

përfundimtarë; 

•	projekti nuk tregon qartë përputhshmërinë me prioritetet e thirrjes. 
         1,471,000.00 12,486.35              

3 Qendra Streheza Edlira Haxhiymeri Te rinjte per zhvillimin e komunitetit 26

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

•	projekti nuk përcakton qartë palët e interesuara dhe nevojat e grupit të synuar dhe përfituesve 

përfundimtarë.
         1,990,535.00 16,896.34              

4 Fondacioni Davidi Agro - Youth Kamza 23

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

•	projekti nuk përcakton qartë palët e interesuara dhe nevojat e grupit të synuar dhe përfituesve 

përfundimtarë; 

•	projekti nuk tregon qartë përputhshmërinë me synimet e thirrjes. 
         1,398,000.00 11,866.70              

1 Qendra per Zhvillim Komunitar Aftesim Dixhital drejt Zhvillimit Profesional 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 menaxhuese.          1,094,500.00 9,290.49                

2 Aleanca per qytetaret dhe komunitetet aksesi rinor ne sipermarrjen lokale 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 menaxhuese.          1,613,240.00 13,693.73              

3
Qendra per Zhvillim dhe Integrim 

Evropian (CEDI)

Integro veten drejt tregut te punes: ti 

mundesh 
9

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

konkretisht, pas vlerësimit të kapaciteteve financiare rezulton se

•	organizata nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese.          1,081,250.00 9,178.02                

NUK MIRATOHEN, por të VLERËSUARA PLOTËSISHT - Rezultati i pamjaftueshëm

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)



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 KAMËZ

4 Be the change The Digital Future 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 në menaxhim projektesh; si dhe 

•	nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese.          1,000,000.00 8,488.34                

5 Qendra per Iniciativa Rajonale Aftesimi I te rinjve per pune 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 në menaxhim projektesh; si dhe 

•	nuk tregon kapacitete të mjaftueshme menaxhuese.          1,555,575.00 13,204.25              

6 Qendra Tradite Art Libra (QTAL) Debatojme, Negociojme, Zgjidhim probleme 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              

7 Shoqata Instituti I Eksperteve Fiskal 
keshillimi ne karriere dhe integrimi I te rinjve 

ne tregun e punes 
5

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              

Nr. Emri i OShC Titulli i projektit

1 Qendra Assist Albania 

Rritja e kapaciteteve dhe bashkepunimit te 

keshillit vendor rinor dhe te rinjve ne Bashkine 

Kamez

* 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

PROJEKT PROPOZIME TË SKUALIFIKUARA 
Arsyet për skualifikim

Komente nga vlerësimi

Projekt propozimi është dorëzuar në postë pas afatit të përcaktuar në thirrje. Kodi i identifikimit është RR239733121AA, dhe të gjitha vulat e zarfit 

mbajnë datën 8 Tetor 2022. 


