
Financuar nga
Bashkimi Evropian

Implementuar nga

Fondi i Mbështetjes Rural-You (RYEF)
MANUALI OPERATIV



1

INDEKS

1. Akronime                  2
2. Pasqyra e projektit                 3
3. Fondi i Mbështetjes Rural-You               5
4. Rolet dhe përgjegjësitë e organeve përkatëse          12

4.1 Donatori                12
4.2 Konsorciumi i projektit              12
4.3 Komiteti Drejtues Rural-You 12
4.4 Koordinimi dhe Sekretariati i RYEF 13
4.5 Komisionet e vlerësimit të RYEF 13
4.6 Komisioni i Ankesave 17
4.7 Ekipi i projektit dhe Zyrat e Rural-You 18
4.8 Youth Support Pool                                                                                            19
4.9 Ekspertët M&E                                                                                                    19

5. Vlerësimi dhe përzgjedhja e përfituesve 20
5.1 Linja 1 - SGOS 20
5.2 Linja 2 – YRMC 22
5.3 Njoftimi i rezultateve të përzgjedhjes 24
5.4 E drejta për ankimim 25
5.5 Procedurat e menaxhimit të të dhënave 25

6. Konflikti i Interesit, mashtrimi/korrupsioni dhe kodi i sjelljes 26
7. Procedurat kontraktuale dhe menaxhimi financiar 27
8. Pezullimi dhe përfundimi i marrëveshjeve të nën-granteve dhe finaciare 28
9. Monitorimi dhe vlerësimi i iniciativave të RYEF 28
10. Vizibiliteti dhe Komunikimi 29
11. Dokumentet 30

Ky Manuali u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është           
përgjegjësi e vetme e  Volontari  nel  Mondo RTM dhe partnerëve, nuk pasqyron domosdoshmërisht 
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1. AKRONIME 

AC
ADAD
AGIA
ANRD
AP
BE
CC
CfP   
CIA
DEUA  
EU
INSTAT
IPA   
MBZHR
OJF  
PfD   
RTM   
Rural-You
RYEF 
RYSC
SGOS
YRMC
YSP 

Grupi i aktiviteteve
ADAD Malore
Shoqata e Sipërmarrësve të Rinj Bujqësor
Rrjeti Shqiptar për Zhvillim Rural
AgroPuka
Bashkimi Evropian
Komisioni i Ankesave
Thirrje për Aplikime
Konfederata Italiane e Bujqësisë (CIA – Agricoltori Italiani)
Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri
Bashkimi Evropian
Instituti Shqiptar i Statistikave
Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Organizata jofitimprurëse
Fondacioni Partneritet për Zhvillim
Volontari nel Mondo RTM  
Rural Albanian Youth
Fondit të Mbështetjes Rural-You
Komiteti Drejtues Rural-You
Skema e nën-granteve për organizatat lokale 
Konkursi i krjiuesve të rinj ruralë
Youth Support Pool
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Titulli

Donatori

Konsorciumi
i projektit

Vendodhja

Kohëzgjatja totale

Buxheti total

Objektivat

Grupet e synuara

Përfituesit
përfundimtarë

Rezultatet e
Pritshme 

Rural Albanian Youth [RURAL-YOU]

Bashkimi Evropian – Kontrata e Grantit IPA/2020/421-809

Volontari nel Mondo RTM 
ADAD Malore 
AgroPuka 
Fondacioni Partneritet për Zhvillim 
Rrjeti Shqiptar për Zhvillim Rural 
Shoqata e Sipërmarrësve të Rinj Bujqësor

Shqipëri – Qarqet: Shkodër, Kukës, Dibër 
Shkodra Perendimore: Malësi e Madhe, Vau Dejës 
Shkodra Lindore: Pukë, Fushë Arrëz 
Kukës: Kukës, Has, Tropojë 
Dibër: Dibër, Bulqizë, Klos, Mat

33 muaj [Shkurt 2021 – Tetor 2023] 

912.536 € [850.000 € Bashkimi Evropian, 62.536 € kontribute të tjera] 

Objektivi i përgjithshëm: të fuqizojë interesin dhe kontributin e rinisë rurale
për zbatimin e agjendës së Shqipërisë për hyrjen në BE në sektorin
e bujqësisë dhe zhvillimit rural.  
Objektivi specifik: të rrisë pjesëmarrjen e rinisë në jetën sociale, ekonomike
dhe politike të komuniteteve rurale të veri-lindjes së Shqipërisë,
përkatësisht në zonat e thella të Qarqeve: Shkodër, Kukës dhe Dibër.

- Grupe rinore informale/individë që jetojnë në zonat rurale të targetuara
  të moshës 18-35 vjeç [200 të rinj]
- Organizata lokale dhe aktive në sektorin e bujqësisë dhe të shvillimit rural
  që ndodhen në zonat e thella të tre Qarqeve të synuara  [12 organizata]
- Pushteti vendor i Qarqeve: Shkodër, Kukës dhe Dibër [3 Qarqe, 11 Bashki]
- Rural Youth Hub, platformë rrjetëzimi dhe advokimi për rininë rurale
  [60 anëtarë]

Komunitetet që jetojnë në 11 zonat rurale të Bashkive të Qarqeve Shkodër
(85.788 banorë), Kukës (75.428) dhe Dibër (115.857) [në total 277.073,
sipas INSTAT 2020]

1) Ndërgjegjësim i rritur te grupet e synuara mbi rolin e rinisë në reformën
    bujqësore dhe të zhvillimit rural në Shqipëri.
2) Aktivizëm i rritur i të rinjve në zhvillimin e qëndrueshëm të zonave
    rurale të synuara.
3) Platformë e konsoliduar e Rural Youth Hub si një eksperiencë pilote
    për të përfshirë të rinj që jetojnë në zonat e thella në aktivitete rrjetëzimi
    dhe dialog politikash.

2. PASQYRA E PROJEKTIT
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Aktivitetet kryesore

AC 1 – “NDËRGJEGJËSIMI”
1.1 Fushatë informuese me komunitetin e gjerë dhe të përshtatshme për 
rininë në tre zonat e synuara në lidhje me reformën e bujqësisë dhe              
zhvillimit rural në Shqipëri.
1.2 Trajnim i Trainerëve për drejtues dhe menaxherë të OSHC-ve partnere 
Shqiptare mbi fuqizimin e rinisë rurale.
1.3 Kurs trajnimi profesional për organizatat lokale dhe qeverisjen vendore 
mbi fuqizimin e rinisë rurale.
1.4 Kurs trajnimi për të rinjtë nga zonat e synuara me fokus sipërmarrjen e të 
rinjve në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.
1.5 Fushatë në media sociale lidhur me praktikat më të mira dhe historitë e 
suksesit të aktivizmit të të rinjve nga grupet e synuara në partneritet me 
profesionistë të rinj të komunikimit dhe shoqata të Diasporës Shqiptare.

AC 2 - “AKTIVIZMI”
2.1 Ngritja e Fondit të Mbështetjes RURAL-YOU.
2.2 Fushatë informuese dhe aktivitete trajnuese për aplikantët potencialë 
në mundësitë e financimit RURAL-YOU dhe skema të tjera në dispozicion 
për të rinjtë rural.
2.3 Mbështetje financiare dhe teknike për organizatat lokale për projekte të 
mesme që fokusohen në punësimin e të rinjve dhe zhvillimin profesional.
2.4 Mbështetje financiare dhe teknike për grupe jo-formale rinore/individë të 
rinj për fillimin dhe/ose promovimin e iniciativave sipërmarrëse të vogla dhe 
të vetë-punësimit në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.
2.5 Monitorim dhe vlerësim me pjesëmarrje (M&VP) i projekteve rinore të 
financuara në kuadër të Fondit RURAL-YOU në bashkëpunim me qeverisjen 
vendore të zonave të synuarauara. 

AC 3 – “RRJETIZIMI”
3.1 Tryeza pune me pjesëmarrje për të zhvilluar organizimin e brendshëm 
dhe planifikimin strategjik të Rural Youth Hub (RYH).
3.2 Shkëmbim vizitash për anëtarët e RYH me qëllim bashkëndarjen e  
eksperiences me iniciativa sipërmarrëse thelbësore rinore rurale në nivel 
kombëtar dhe të BE-së.
3.3 Kurs trajnimi për anëtarët e RYH rreth advokimit për zhvillim rural.
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FONDI I MBËSHTETJES RURAL-YOU

Objektivi i
Përgjithshëm

Objektivat Specifike

Rezultati

Grupet e synuara

Struktura

Shuma e RYEF

Periudha e
implementimit

Përfituesit e
pritshëm

Zonat e synuara

Objektivi i përgjithshëm i RYEF është të fuqizojë interesat dhe kontributin
e rinisë rurale për zbatimin e agjendës së Shqipërisë për hyrjen në BE në
sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.  

Objektivi specifik i RYEF është të rrisë pjesëmarrjen e rinisë në jetën sociale,
ekonomike dhe politike të komuniteteve rurale të veri-lindjes së Shqipërisë,
përkatësisht në zonat e thella të Qarqeve: Shkodër, Kukës dhe Dibër.

SO 1 - Mbështetje projekteve në shkallë të mesme të nxitura nga
organizatat lokale që fokusohen në punësimin dhe zhvillimin profesional
të rinisë rurale në zhvillim bujqësor dhe rural.

SO 2 - Mbështetje projekteve në shkallë të vogël dhe konkrete të
promovuara nga grupe rinore informale ose individë të rinj duke u
përqendruar në start-up dhe/ose zhvillimin e sipërmarrjes dhe
aktiviteteve të vetë-punësimit në bujqësi dhe zhvillimin rural.

Rritja e aktivizmit rinor për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave të synuara.

1.1 Përmirësimi i aksesit në skemat e financimit për organizatat lokale nga
      zonat e largëta për të zhvilluar projekte në dobi të rinisë rurale.
1.2 Rritje e nivelit të proaktivitetit të organizatave lokale në promovimin
      e fuqizimit të rinisë rurale.
1.3 Rritje e punësimit të të rinjve nga komunitetet e largëta të synuara
      në bujqësi dhe zhvillim rural.
1.4 Rritje e kapaciteteve të organizatave lokale në menaxhimin dhe
      zbatimin e projekteve të financuara nga BE.
2.1 Forcimi i kapaciteteve dhe përmirësimi i të paturit akses në skemat
     e financimit për të rinjtë që tashmë po ndikojnë në ndryshimin e
     peizazhit rural të Shqipërisë së Veriut.
2.2 Rritje e punësimit të të rinjve nga zonat e thella në bujqësi dhe
      zhvillim rural.

RYEF përbëhet nga dy linja financimi: 
Linja 1 e financimit – Skema e nën-granteve për Organizatat Lokale (SGOS) 
Linja 2 e finacimit- Konkursi i Krijuesve të Rinj Ruralë (YRMC)

Shuma totale: 365.000 Euro [Kontribut i projektit Rural-You: 100%] 
Linja 1 – SGOS: 240.000 € [66%]; 
Linja 2 – YRMC: 125.000 € [34%]. 

Janar 2022 – Shtator 2023

Linja 1 - Nr. 4 organizata lokale të formalizuara (CSO) 
Linja 2 – Nr. 14 individë të rinj ose grupe joformale të rinjsh

Shkodër: Bashkitë Malësi e Madhe, Vau Dejës, Pukë, Fushë Arrëz 
Kukës: Bashkitë Kukës, Has, Tropojë 
Dibër: Bashkitë Dibër, Bulqizë, Klos, Mat

3. FONDI I MBËSHTETJES RURAL-YOU 
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Subjektet e
pranueshme

Për të pasur akses në fondet e ofruara nga RYEF, subjektet shqiptare të 
interesuara duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme. (“kushtet e 
detyrueshme”), të ndara sipas linjës së financimit: 

Linja 1 – SGOS 
Në mënyrë që të kualifikohet për një nën-grant, aplikuesi duhet të jetë: 

• Person juridik;  
• Jo-fitimprurës;  
• Organizatë lokale e zhvillimit bujqësor/rural (p.sh: shoqatë fermerësh, 
shoqatë mjedisore ose ekoturizmi, fondacion, organizatë joqeveritare),e 
regjistruar zyrtarisht si organizatë jofitimprurëse (OJF) sipas ligjit nr. 
8788, 07.05.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”. 
• Organizatë e nivelit të parë (pa rrjete ose partneritet me shoqata të 
OShC-ve);  
• Pa asnjë lidhje ose afrimitet politik;  
• Në gjendje të vërtetojë përvojë jo më pak se  2 vite në zbatimin e 
projekteve në zonat e targetuara gjeografike dhe sektorët prioritarë të 
përshkruar më poshtë; 
• Themeluar ligjërisht (Me seli kryesore, jo zyrë sekondare) në një nga 
Bashkitë e mëposhtme të Shqipërisë (zonat e synyara): 

• Qarku Shkoder, Bashkitë: Pukë, Fushë Arrëz, Vau Dejës, Malësi e 
Madhe [Bashkia Shkodër nuk përfshihet] 
• Qarku Kukës, Bashkitë: Has, Kukës, Tropojë; 
• Qarku Dibër, Bashkitë: Dibër, Mat, Bulqizë, Klos. 

Aplikanti duhet të aplikoj i vetëm, bashkë-aplikantët/entitetet e 
lidhura/bashkëpunëtorët nuk mund të marrin pjesë në aplikim.  

Linja 2 – YRMC 
Për tu kualifikuar për YRMC, aplikanti duhet të jetë:  

• Individ i ri (18-35 vjeç, në momentin e aplikimit) ose një grup joformal 
rinor (max. 4 persona të rinjë).  
• Banues në këto Bashki (zonat e synuara):

• Qarku Shkodër, Bashkitë: Pukë, Fushë Arrëz, Vau Dejës, Malësi e 
Madhe; [Bashkia Shkodër nuk përfshihet] 
• Qarku Kukës, Bashkitë:  Has, Kukës, Tropojë; 
• Qarku Dibër, Bashkitë: Dibër, Mat, Bulqizë, Klos. 

Aplikanti i kërkohet t’i bashkangjisë aplikimit një CV në formatin e BE-së 
për të vërtetuar përvojën dhe historinë e mëparshme në sektorët
prioritarë të përshkruar më poshtë. 
Aplikantët (të rinjë individual ose grup joformal të rinjsh) duhet të
veprojnë të vetëm, bashkë-aplikantët/subjektet e lidhura me
të/bashkëpunëtorët nuk mund të marrin pjesë në YRMC.

Për aplikimet nga grupet e të rinjve në aplikim duhet të identifikohet një 
udhëheqës grupi, por në rast se shpallen fitues, Marrëveshjen e
Financimit e nënshkruajnë të gjithë anëtarët.
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Llojet e
aktiviteteteve
dhe kostove të
pranueshme

Linja 1 - SGOS 
Organizatat lokale duhet të propozojnë projekte inovative që adresojnë 
të paktën një nga 3 sektorët prioritarë dhe të pranueshëm, të konsideruar 
strategjikë për zhvillimin socio-ekonomik të zonave të thella të synuara: 
1. bujqësi, 
2. turizëm i qëndrueshëm,
3. mbrojtje e mjedisit rural.

Lista e aktiviteteve të pranueshme sipas SGOS përfshin: 
• internshipe, praktika, praktika mësimore, aftësim profesional për 
përfitimin e rinisë rurale;
• projekte që inkurajojnë proceset e trashëgimisë së sipërmarrjes dhe 
vazhdimësinë e brezave; 
• futja në punë/integrimi i të rinjve vulnerabël;   
• start-up dhe/ose zhvillim i shërbimeve mbështetëse për përfitimet e 
sipërmarrësve të rinj rurale; 
• diversifikim i veprimtarive bujqësore/jo-bujqësore që çojnë në krijimin e 
mundësive të reja të punës për të rinjtë.

Të gjitha projektet e mbështetura nga SGOS duhet të përfshijnë të paktën 
një veprimtari të shpërndarjes së informacionit për të rritur ndërgjeg-
jësimin e komuniteteve lokale mbi impaktin ndaj rinisë rurale. 
Projektet e propozuara duhet të kenë një ohëzgjatje prej minimumi 8 
muaj dhe maksimumi 15 muaj.
Lista e kostove të pranueshme sipas SGOS përfshin: 

• burimet njerëzore, p.sh. personeli i organizatave lokale, ekspertë 
sektori, konsulentë, etj. (maks. 20% e kostove totale);  
• kostot e trajnimit: tarifat dhe kostot e bursave, tarifat dhe kostot e 
praktikave mësimore, tarifat dhe kostot e trajnimit profesional;  
• kosto të tjera: punime të vogla rinovimi në bujqësi, përpunim, shitje dhe 
zona turistike, mobilje dhe pajisje IT, blerje kafshësh për përmirësim 
rracor, pajisje, makineri, mjete, automjete, pajisje të tjera;  
• kostot e shpërndarjes së informacionit, si p.sh materiale informuese 
dhe vizibiliteti, aktivitete publike (seminare, prezantime, konferenca, 
tryeza të rrumbullakëta, ekspozita), materiale audio-vizive, iniciativa 
mediatike (min. 4%); 
• kosto të tjera në përputhje me qëllimin dhe rezultatet e SGOS.
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Llojet e
aktiviteteteve
dhe kostove të
pranueshme

Linja 2 – YRMC 
Projektet e propozuara duhet të jenë inovative dhe të adresojnë të 
paktën njërin nga këta 3 sektorët prioritarë dhe të pranueshëm, të 
konsideruar strategjike për zhvillimin socio-ekonomik të zonave të thella 
të synuara dhe kontributin e rinisë: 
1. bujqësia,  
2. turizëm i qëndrueshëm,  
3. mbrojtje e mjedisi rural.  

Lista e aktiviteteve të pranueshme të YRMC përfshin:  
• mbështetje e start-up-ve inovative të drejtuar nga të rinjtë;  
• diversifikimi i aktiviteteve bujqësore dhe jo-bujqësore që çojnë në 
krijimin e mundësive të reja të punësimit për të rinjtë;  
• projekte që përqendrohen në digjitalizimin dhe reklamimin në internet 
të bizneseve të qëndrueshme të drejtuara nga të rinjtë;  
• veprime që inkurajojnë vazhdimësinë e brezave;  
• start-up dhe/ose zhvillim shërbimesh mbështetëse për përfitim të 
sipërmarrësve dhe operatorëve të rinj ruralë.  

Projektet e propozuara duhet të kenë një kohëzgjatje prej minimumi 6 
muaj dhe maksimumi 12 muaj.  
Në formën e mbajtjes së kostove nga Konsorciumi (nuk do të ketë
transferim fondesh te fituesit) YRMC mund të mbështesë aktivitetet/të 
mbulojë kostot e mëposhtme:  

• trajnim (trajnim profesional, tarifa dhe kosto për vizita studimore);  
• blerje/qira pajisjesh të vogla, mobiljesh, makinerish, mjetesh,
materialesh IT dhe materialesh të tjera;  
• promovim dhe shpërndarje, si p.sh. materiale informuese dhe
vizibiliteti, aktivitete publike, (seminare, prezantime, konferenca, tryeza
të rrumbullakëta, ekspozita, aktivitete degustimi), krijim e platformash 
digjitale dhe faqesh interneti, promovim online, materiale audio-vizive, 
iniciativa mediatike, etj; 
• ndonjë aktivitet/kosto tjetër që është në përputhje të ngushtë me 
qëllimin dhe rezultatet e YRMC
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Kriteret dhe
Procedurat
për përzgjedhjen
e përfituesve

Linja 1 - SGOS 

Një CfP specifike për SGOS do të hapet në RYEF. Organizatat lokale janë 
të ftuara të paraqesin propozime narrative dhe buxhetore sipas modeleve 
të miratuara nga udhëzuesit e CfP. 
Parashikohet vetëm një procedurë aplikimi në një fazë të vetme [të gjitha 
dokumentet paraqiten për vlerësim nga aplikantët njëkohësisht]. 
CfP mbetet e hapur për një minimum prej 30 ditësh deri në një maksimum 
prej 60 ditësh. 
CfP parashikon 3 Lote, që korrespondojnë me 3 zonat e synuara
gjeografike të Projektit: 

• Loti 1 – Qarku Shkodër (120.000€);
• Loti 2 – Qarku Kukës (60.000 €);
• Loti 3 – Qarku Diber (60.000 €). 

Procedura e vlerësimit është e ndarë në 2 hapa: 
• HAPI 1 - Kontrolli administrativ 

Kryhet nga Sekretariati dhe Koordinatori i RYEF-së; 
• HAPI 2 - Vlerësimi teknik

Kryhet nga Komisioni i Vlerësimit SGOS sipas 6 kritereve të mëposhtëm: 
1. lidhja me objektivat, rezultatet e pritura, sektorët prioritarë dhe 
aktivitetet e RYEF dhe SGOS (30%);
2. buxheti dhe efektiviteti i kostove të propozuara (15%);
3. efektiviteti, realizueshmëria dhe qëndrueshmëria e projektit (15%)
4. impakti në komunitetet e synuara dhe lidhja me nevojat e të rinjve 
rurale të targetuar (20%);
5. kapacitetet dhe sa aktive janë organizatës lokale aplikuese (10%); 
6. inovacioni dhe ndikimi gjinor (10%)

Mekanizmat shpërblyes të planifikuar për projektet:  
• që kanë fokus vajzat e reja dhe emigrantët e kthyer;  
• miqësor me mjedisin (p.sh. ndikim i ulët mjedisor, përdorim efikas i 
burimeve natyrore, mbrojtja e peizazheve rurale, vetë-furnizimi me 
energji/prodhimi i bio-energjisë, menaxhimi i qëndrueshëm i mbetjeve); 
• që përmirësojnë prodhimet tipike lokale.  

Vota e delegatëve nga autoritetet vendore përqendrohet tek impakti në 
komunitet dhe lidhja me nevojat e të rinjve rural. 
Në rast se jepen më pak se 85% e fondeve në dispozicion për SGOS-të, 
mundësia e një CfP të dytë diskutohet nga RTM dhe DEUA. Fondet e 
mbetura mund të ndahen për zhvillimin e kapaciteteve shtesë dhe/ose 
aktiviteteve monitoruese për përfituesit e SGOS, në përputhje me
objektivat e RYEF dhe SGOS
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Kriteret dhe
Procedurat
për përzgjedhjen
e përfituesve

Linja 2 – YRMC 
Hapet konkursi dhe ftohen të rinjtë ruralë të paraqesin projekte të
thjeshta narrative dhe buxhetore sipas modeleve të dhëna duke ndjekur 
specifikimet e vendosura në Rregullat dhe Udhëzimet për YRMC.
Rregullat dhe udhëzimet e YRMC-së dhe shtojcat përkatëse i dërgohen 
DEUA-s për opinion mos-kundërshtimi para publikimit.
Konkursi qëndron i hapur minimum 30 ditë - maksimum 45 ditë.  
Parashikohet një procedurë aplikimi me një fazë të vetme dhe me të 
gjitha dokumentet që do të paraqiten njëkohësisht.  
Konkursi parashikon 3 Kategori, që korrespondojnë me 3 sektorët priori-
tarë që janë:  

• Loti 1 – Rinia në Bujqësi (50.000 €);  
• Loti 2 – Rinia për Turizëm të Qëndrueshëm (50.000 €),  
• Loti 3 – Rinia për Mbrojtjen e Mjedisit Rural (25.000 €).  

Procedura e vlerësimit ndahet në 3 hapa kryesorë: 
• HAPI 1 - Kontrolli administrativ 

Kryhet nga Sekretariati dhe Koordinatori i RYEF-së; 
• HAPI 2 - Vlerësimi teknik

Kryhet nga Juria e YRMC sipas 5 kritereve për të fituar: 
1. lidhja me objektivat, rezultatet e pritura, sektorët prioritarë dhe 
aktivitetet e RYEF dhe YRMC dhe nevojat e rinisë rurale (30%);  
2. buxheti dhe efektiviteti i kostove të propozuara (15%);
3. efektiviteti, realizueshmëria dhe qëndrueshmëria e aplikimit (15%);  
4. besueshmëria e aplikuesit (15%);  
5. inovacioni, përsëritshmëria dhe ndikimi gjinor (25%). 

Pikë shtesë planifikohen për projekte:  
• të paraqitura nga dhe/ose që kanë në fokus vajzat e reja dhe 
emigrantët e kthyer;  
• që kanë një qasje të qartë miqësore ndaj mjedisit;  
• që përmirësojnë prodhimet tipike vendase;  
• me një potencial të lartë zhvillimi; 
• që implementohet në njësitë e qeverisjes vendore të klasifikuara si 
“Zona malore të pafavorizuara” sipas Udhëzimit nr.3, 10.02.2011 MBZHR

Vlerësimi bazohet në aplikimet e paraqitura nga aplikuesit. 
• HAPI 3 - Vlerësimi përfundimtar

Juria e YRMC vlerëson projektet e paraqitura, duke i renditur ato sipas 
mesatares së pikëve të arritura dhe duke hartuar një listë të projekteve të 
parazgjedhura. Vetem aplikantët e përfshirë në listën e projekteve të 
parazgjedhura, ftohen të prezantojnë projektet e tyre personalisht në 
jurinë e YRMC.
Në rast se jepen më pak se 75% e fondeve të disponueshme për YRMC, 
mundësia e hapjes së një thirrje të dytë diskutohet nga RTM me DEUA. 
Fondet e mbetura mund të ndahen për zhvillimin e kapaciteteve shtesë 
dhe/ose aktivitete monitoruese për përfituesit e YRMC, në përputhje me 
objektivat e RYEF dhe YRMC.
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Kriteret për
vendosjen
e shumave
të nën-granteve 

Linja 1 - SGOS 
Shumat e nën-granteve janë ndërmjet: 

• Shuma minimale: 40.000 €, dhe      
• Shuma maksimale:  60.000 €.  

Nën-granti mbulon 100% të kostove të pranueshme të projekteve
përfituesve. Kontributet në natyrë nuk konsiderohen si kosto të 
pranueshme.
Kriteret e aplikuara për përcaktimin e shumës së saktë të mbështetjes 
financiare janë kërkesa financiare që paraqiten nga aplikuesi.  
Pas rekomandimeve të EC (komisioni i vlerësimit) së SGOS për dhënien e 
nën-granteve, Ekipi i Projektit kryen një rishikim të kujdesshem të
projekteve të parazgjedhura, duke përfshirë rishikimin teknik (aktivitetet) 
dhe financiar (buxhetin) për të korrigjuar çdo gabim dhe kosto të
papërshtatshme/joreale; Kështu, shuma përfundimtare e mbështetjes 
financiare mund të ndryshojë nga ajo e kërkuar. Pas shqyrtimit dhe para 
marrëveshjes kontraktuale, Koordinatori mund të kërkojë ridorëzimin e 
projekteve të ndryshuara nga aplikantët e parapërzgjedhur. 

Linja 2 – YRMC 
Shumat e financimit janë ndërmjet:  

• Shuma maksimale: 10.000 €,  
• Shuma minimale:    Nuk ka.  

Financimi mbulon 100% të kostove të pranueshme të projektit.  
Kontributet në natyrë nuk konsiderohen si kosto të pranueshme.  
Kriteret kryesore që aplikohen për përcaktimin e shumës së saktë të 
mbështetjes financiare janë kërkesat financiare që paraqiten nga          
aplikuesi. 
Pas rekomandimeve nga juria e RYMC për dhënien e granteve, Ekipi i 
Projektit kryen një rishikim të kujdesshem të projekteve të parazgjedhura, 
duke përfshirë rishikimin teknik (aktivitetet) dhe financiar (buxhetin) për 
të korrigjuar çdo gabim dhe kosto të papërshtatshme/joreale; kështu, 
shuma përfundimtare e mbështetjes financiare mund të ndryshojë nga 
ajo e kërkuara. Pas shqyrtimit dhe para marrëveshjes kontraktuale, 
Koordinatori mund të kërkojë ridorëzimin e projekteve të ndryshuara nga 
aplikantët e para-përzgjedhur.  
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4. ROLET DHE PËRGJEGJËSITË E ORGANEVE PËRKATËSE
4.1 DONATORI 
Bashkimi Evropian – Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri (DEUA)

4.2 KONSORCIUMI I PROJEKTIT
Volontari nel Mondo RTM (Koordinator)
ADAD Malore (Bashkë-aplikant) 
PfD – Fondacioni Partneritet për Zhvillim (Bashkë-aplikant) 
AgroPuka (Bashkë-aplikant) 
ANRD – Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (Entitet bashkëpunues)
AGIA - Shoqata e Sipërmarrësve të Rinj Bujqësor (CIA – Agricoltori Italiani) (Entitet Partnere) 

4.3 KOMITETI DREJTUES RURAL-YOU
Komiteti Drejtues RURAL-YOU (RYSC) është ngritur për të garantuar një proces me pjesëmarrje dhe 
vendimmarrje të mirëmenaxhuar.  
Mbledhjet e komitetit mbahen çdo 4 muaj dhe përgjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, në vende të ndrys-
hme, dhe pasohen nga vizita në vendet përkatëse lokale.  
RYSC përbëhet nga 5 anëtarë (me të drejtë vote) të emëruar me shkrim nga partnerët e projektit (RTM, 
PfD, ADAD MALORE, AP, ANRD). Takimet e RYSC thirren, kryesohen dhe regjistrohen nga përfaqësues i 
RTM (Kordinatori i Projektit). Organizatat partnere të konsorcumit do të caktojnë si anëtarë të  RYSC 
persona nga nivele më të larta menaxheriale por që nuk janë të përfshirë në Ekipin e Projektit.
Një përfaqësues i RYH është i ftuar i përhershëm i RYSC (me të drejtë vote për çështje që lidhen me ekze-
kutimin e AC3). Të njëjta kushte aplikohen edhe për përfaqësuesit e AGIA-CIA (përmes përfaqësimit në 
distance nga Italia).  
DEUA informohet paraprakisht dhe ftohet në seancat e RYSC për t'u përditësuar mbi aktivitetet e projek-
tit, duke u bërë rekomandime Konsorciumit dhe duke vlerësuar sinergjitë me veprimet e tjera të BE-së.
Përfaqësues të tjerë (si p.sh autoritetet vendore dhe kombëtare, ekspertë të sektorit, organizata të tjera të 
shoqërisë civile dhe agjensi ndërkombëtare, anëtarë të Ekipit të Projektit), mund të ftohen për të marrë 
pjesë në sesione të posaçme të RYSC si vëzhgues/të ftuar (pa të drejtë vote) nëse më parë për këtë kanë 
dhënë dakordësinë të gjithë anëtarët dhe nëse kjo vlerësohet në favor të suksesit të Projektit.  
Detyrat kryesore të RYSC janë si më poshtë: 

• të aprovojë draftet dhe azhornimet e dokumenteve themelore të hartuara nga Ekipi i Projektit; 
• sa i përket mbështetjes financiare për palët e treta (RYEF), miratimin e Manualit Operativ, Udhëzimet 
për SGOS, Rregullat & Udhëzimet e YRMC, emërimin e Komisionit të Ankesave, miratimin e anëtarëve 
të emëruar të EC (Komisionit të Vlerësimit) dhe Jurisë, të paktën 5 ditë para fillimit të Punimeve të EC-së 
dhe Jurisë; të rekomandojë, nëse është e nevojshme, masa shtesë, të përshtatshme dhe efektive për një 
përdorim korrekt dhe transparent të burimeve financiare të RYEF;
• të monitorojë progresin e veprimtarisë që përfshin: (1) aprovimin e ekspertëve të jashtëm përgjegjës për 
vlerësimin përfundimtar; (2) aprovimin e kërkesave për zgjatje dhe/ose amendim që duhet t’i dorëzohen 
Autoritetit Kontraktues, përfshirë këtu edhe përdorimin e rezervës së paparashikuar; (3) modifikimin e 
metodave të implementimit të aktiviteteve të lidhura me zhvillimet e emergjencave shëndetësore;        
(4) aprovimin e raporteve të ndërmjetme dhe përfundimtare për donatorin; 
• t’i bëjë rekomandime Ekipit të Projektit me qëllim implementimin e suksesshëm të projekteve në përm-
bushjen e rezultateve, objektivave dhe pritshmërive të Projektit; 
• të vlerësojë mundësitë që përkrahin bashkëpunimin mes partnerëve, grupeve të synuara me projekte 
të tjera të ngjashme rinore të ndërmarra në sektorin e zhvillimit rinor dhe rural nga aktorë të tjerë. 
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4.4 KOORDINIMI DHE SEKRETARIATI I RYEF
Duke pasur parasysh përvojën e tyre të mëparshme në menaxhimin e mbështetjes financiare për palët e 
treta, RTM (Koordinator) dhe PfD (bashkë-aplikuesi) u janë besuar nga Konsorciumi rolet e Koordinatorit 
(RTM) dhe Sekretariatit (PfD) të RYEF.
Koordinatori dhe Sekretariati kanë përpiluar drejtpërdrejt Manualin Operativ të RYEF-it (“Manuali”) dhe 
janë përgjegjës për përshkrimin e udhëzimeve operative dhe procedurave për zbatimin e të dy linjave të 
financimit, në koordinim me RYSC. 
Duke vepruar si Koordinator, RTM është përgjegjëse për detyrat e mëposhtme:  

• Të hartojë në bashkëpunim me Sekretariatin, Udhëzimet dhe Anekset e tjera të CfP-së për SGOS dhe 
YRMC;
• Menaxhimin financiar dhe operacional të RYEF;  
• Thirrjen e mbledhjeve të EC-së dhe Jurisë si dhe përcaktimin e rendit të ditës në koordinim me 
Sekretariatin; 
• Kryesimin e punës së EC dhe Jurisë dhe koordinimin e marrëdhënieve me subjektet e tjera të përfshira 
në RYEF; 
• Nënshkrimin dhe menaxhimin e Kontratave të Nën-granteve (SGOS) dhe Marrëveshjeve Financiare 
(YRMC) me përfituesit e RYEF;  
• Koordinimin e veprimeve të monitorimit dhe vlerësimit për projektet e RYEF që do të zbatohen nga 
Ekspertët e M&E; 
• Nxitjen e sinergjive dhe koordinimin ndërmjet RYEF dhe iniciativave të ngjashme të pranishme në 
zonat e synuara të Projektit; 
• Vlerësim i progresit të përgjithshëm dhe i impaktit të projekteve të mbështetura nga RYEF, në bazë të 
aktiviteteve të zbatuara nga Ekipi i Projektit dhe elementeve të ofruara nga Ekspertët e M&E dhe atyre 
të Youth Support Pool; 
• Lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe praktikave të mira mbi aktivizmin rinor në zonat e synu-
ara dhe kapitalizimin e rezultateve të marra nga Projekti nëpërmjet instrumentit të RYEF; 
• Bashkëmenaxhimin e procesit të përzgjedhjes së 3 Ekspertëve për Komisionet e Vlerësimit dhe 
lehtësimin e emërimit të 3 Delegatëve nga autoritetet vendore të synuara. 

Funksionet e Sekretariatit, PfD është përgjegjëse për detyrat e mëposhtme:
• Të hartojë në bashkëpunim me Koordinatorin, Udhëzimet dhe Anekset e tjera të CfP-së për SGOS dhe 
YRMC; 
• Kryerjen e Kontrollit Administrativ (Faza 1 e Vlerësimit) të aplikimeve për mbështetje financiare për 
SGOS dhe YRMC; 
• Sigurimin e mbarëvajtjes së EC dhe Jurisë që të punojë në linjë me standardet e përcaktuara në këtë 
Manual; 
• Garantimin e respektimit të procedurave formale në zbatimin e Vlerësimit të Hapi 2 - Fazat 1 dhe 2 të 
SGOS, dhe Hapit 2 e Hapit 3 të - YRMC;  
• Të përpilojë dhe të administrojë të dhënat e të gjitha procedurave të vlerësimit, përfshirë procesverba-
let e mbledhjeve, procesverbalet e votimit, etj; 
• të bashkëmenaxhojë procesin e përzgjedhjes së 3 Ekspertëve për Komisionet e Vlerësimit dhe të 
lehtësojë emërimin e 3 Delegatëve nga autoritetet vendore të synuara.

4.5 KOMISIONET E VLERËSIMIT TË RYEF
Për të garantuar një menaxhim efikas, transparent dhe me pjesëmarrje të fondeve të ofruara nga RYEF, 
janë krijuar dy Komisione Vlerësimi: 

1. Komisioni i Vlerësimit (EC) të skemës së nën-granteve për organizatat lokale (SGOS), dhe 
2. Juria e Konkursit të Krijuesve të Rinj Ruralë (YRMC) (Juria). 
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4.5.1  Komisioni i Vlerësimit SGOS (EC)

4.5.1.1 Funksionet
Komisioni i Vlerësimit të SGOS (EC) është përgjegjës për procedurën e përzgjedhjes për nën-grantet e 
SGOS. 
Përgjegjësitë kryesore të EC vijojnë si më poshtë: 

• Kryerja e vlerësimit teknik së aplikimeve për financim të paraqitura nga aplikantët në përgjigje të CfP; 
• Dhënie rekomandimesh Ekipit të Projektit për të thjeshtuar procesin e rishikimit të projekteve të 
propozuara nga aplikantët e përzgjedhur paraprakisht, si dhe një zbatim sa më korrekt dhe efektiv të 
projekteve të mbështetura nga RYEF. 

4.5.1.2 Përbërja e EC
Komisioni i vlerësimit të SGOS (EC) përbëhet nga 9 anëtarë: 

• Kryetari i komisionit (Kryesia), përfaqësues i RTM si partner kryesor, pa të drejtë vote;  
• Sekretari i komisonit (Sekretariati), nga PfD, pa të drejtë vote;  
• Tre Ekspertë të jashtëm me banim në Shqipëri, të përzgjedhur sipas një procedure të hapur, me një 
profil në sektorët e pranueshëm të CfP-së, me një përvojë të dëshmuar profesionale 5-vjeçare, me të 
drejtë vote;  
• Tre përfaqësues nga autoritetet lokale të synuara (1 Qarku Shkodër, 1 Kukës, 1 Dibër), me të drejtë vote;  
• Një vëzhgues i jashtëm, nga DEUA, pa të drejtë vote.  

Kryesia dhe Sekretariatit e EC
Koordinatori (RTM) dhe Sekretariati (PfD) do t'i propozojnë me shkrim (“letër emërimin”) RYSC emrin e 
përfaqësuesit të tyre brenda EC, përkatësisht anëtarin e Kryesisë dhe anëtarin e Sekretariatit bashkëngji-
tur me një (CV) të përditësuar. 
Duke filluar nga data e marrjes së letrës së emrimit, RYSC ka 5 ditë kalendarike për të miratuar/re-
fuzuar/kërkuar informacione të mëtejshme për profilet e propozuara. Nëse RYSC nuk kthen një përgjigje, 
propozimi konsiderohet i miratuar. Në rast se një subjekt duhet të zëvendësojë përfaqësuesin e tij, ai duhet 
të njoftojë RYSC-në me shkrim, duke përdorur të njëjtën mtodologji si më sipër. 

Ekspertët e Jashtëm
Një procedurë e hapur përgatitet dhe niset nga Koordinatori (RTM) për të zgjedhur nr. 3 Ekspert të 
Jashtëm, me një profil në sektorë e pranueshëm të CfP-së (d.m.th. 1- Bujqësi, 2-Turizëm i qëndrueshëm,   
3- Mbrojtja e mjedisit rural). Çdo ekspert i përzgjedhur do të marrë pjesë në punët e EC dhe Jurisë. 
Ekspertët duhet të plotësojnë kriteret minimale të mëposhtme, për t'u specifikuar më tej brenda Termave 
të Referencës: 

• Eksperiencë e dëshmuar profesionale 5-vjeçare në fushën përkatëse (Profili i Ekspertit 1 - Bujqësi, Profili 
i Ekspertit 2- Turizmi i Qëndrueshëm, Profili i Ekspertit 3- Mbrojtja e mjedisit rural); 
• Të mos jenë asnjëherë në një situatë konflikti interesi, sipas Seksionit 6;
• Me banim në Shqipëri; 
• Jo banues dhe jo i lindur në asnjë nga zonat e synuara të RYEF;
• Të mos ketë pasur asnjë rol të mëparshëm në Projekt (p.sh ofrues shërbimi, ekspert i jashtëm, Trajner, 
etj.).

Thirrja për Ekspertë do të publikohet brenda 15 ditëve kalendarike nga hapja e Thirrjes për Aplikime 
(SGOS dhe YRMC), dhe procedura e përzgjedhjes do të përfundojë brenda afatit të Thirrjes për Aplikime.
Procedura e përzgjedhjes menaxhohet nga Koordinatori (RTM) dhe Sekretariati (PfD). Sekretariati do të 
përpilojë të dhënat përkatëse dhe dokumentet mbështetëse. Një listë për çdo profil eksperti do të përpilo-
het, duke renditur pikët e marra nga secili aplikant. Aplikantët që kryesojnë listën në secilin profil propozo-
hen për përzgjedhje. 
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Koordinatori bashkandan rezultatet e procedurës së përzgjedhjes me RYSC, të cilët kan të drejten të 
paraqesin një kërkesë për sqarim brenda 3 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit.  
Pas miratimit përfundimtar nga RYSC, Koordinatori informon me shkrim ekspertët e përzgjedhur dhe 
koordinon pjesëmarrjen e tyre në Komisionet e Vlerësimit. Ekspertët njoftohen për mbledhjen e komision-
eve të vlerësimit të paktën 5 ditë pune përpara.  
Nëse eksperti i jashtëm i përzgjedhur nuk mund të marrë pjesë në punen e komisioneve vlerësuese për 
arsye të pajustifikuara, ai shkarkohet menjëherë nga roli. Koordinatori informon RYSC-në dhe vazhdon 
duke kontaktuar Ekspertin e parë të jashtëm në dispozicion në listën e përpiluar gjatë procesit të përzg-
jedhjes. 

Emërimi i Delegatëve nga Autoritet Lokale
RTM (Koordinator) do të kontaktojë me institucionet Rajonale të Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës, për të 
kërkuar caktimin e një përfaqësuesi për të marrë pjesë në EC (Komisionin e Vlersimi) të SGOS. Çdo rajon 
do t'i propozojë me shkrim (“letër emërimin”) RYSC emrin e përfaqësuesit për EC, duke bashkangjitur një 
CV të përditësuar.  
Delegatët e emëruar do t'i përgjigjen profilit të mëposhtëm: 

• Eksperiencë e mëparshme në zhvillimin rural; 
• Njohje e mirë me nismat e shoqërisë civile në rajonin e tyre; 
• Të mos jenë asnjëher në një situatë konflikti interesi, sipas Seksionit 6.

Përfaqësues i DEUA
Një përfaqësues i DEUA ftohet gjithmonë në EC të SGOS si "vëzhgues i jashtëm". Njoftimi për mbledhjet 
e EC duhet të dërgohet tek DEUA të paktën 3 ditë përpara datës së takimit. 
Çdo tekst i Udhëzimeve të CfP dorëzohet DEUA-së për shqyrtim përpara se të publikohen. Çdo sugjerim 
që vjen nga DEUA do të merret në konsideratë nga EC, por ato nuk janë të detyrueshme. Në rastin e një 
mospërgjigjeje, zbatohet rregulli i dakordsisë së heshtur. 

4.5.1.3 Punimet e EC
EC mblidhet ekskluzivisht për të përmbushur funksionet e parashikuara në Vlerësimi Teknik (Hapi 2). 
Mbledhjet e EC thirren në seanca plenare ose të kufizuara. Seancat e kufizuara thirren për Hapin 2 – Faza 
1 dhe për Hapin 2 – Faza 2 dhe janë të vlefshme kur marrin pjesë të paktën 4 nga 6 anëtarët e saj. Seancat 
plenare janë të vlefshme kur marrin pjesë të paktën 6 nga 9 anëtarë të saj. 
Mbledhjet e EC preferohen të mbahen me prezencë në Zyrat e Projektit në Shkodër (Rruga Kardinal Mikel 
Koliqi, 124/6). Ato mund të mblidhen në vende të tjera dhe/ose në sesione online vetëm për arsye të justifi-
kuara. 
Njoftimi për mbledhjet e EC-së është përgjegjësi e kryesisë dhe duhet t'u dërgohet anëtarëve të paktën 3 
ditë kalendarike përpara datës së mbledhjes.

Procedura e votimit
Çdo anëtar me të drejtë vote i EC-së ka të drejtën e vetëm 1 vote. Vendimet e EC-së preferohet të merren 
unanimisht. Nëse kjo nuk është e mundur, kërkohet një shumicë e thjeshtë. Në këto rrethana të fundit, 
Kryesia (RTM) ka të drejtën e vetos ndaj vendimeve, nëse ato janë qartësisht në kontrast me objektivat 
dhe procedurat e RYEF.
Gjatë Vlerësimit Teknik (Hapi 2) çdo anëtar i EC-së i kërkohet të shprehë pikët e tij për secilin aplikim duke 
përdorur formatin e vlerësimit të dhënë në Udhëzuesin e CfP. Një format specifik vlerësimi është i 
disponueshëm për Hapin 2 – Faza 1 dhe për Hapin 2 – Faza 2.
Rezultati i një aplikimi në një fazë të caktuar është i barabartë me mesataren e pikëve të dhëna nga 
anëtarët individualë të jurisë në të njëjtën fazë. 
Më shumë informacion mbi procedurën e vlerësimit e gjeni në Seksionin 5.1. 
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4.5.2 Juria YRMC

4.5.2.1 Funksionet e Jurisë 
Juria është përgjegjëse për procedurën e përzgjedhjes së projekteve të financuara nga YRMC. 
Përgjegjësitë kryesore të jurisë përfshijnë: 

• Kryerjen e vlerësimit teknik së projekteve për financim të paraqitura nga aplikantët në përgjigje të 
YRMC;  
• Hartimin e rekomandimeve për Ekipin e Projektit për të thjeshtuar procesin e rishikimit të projekteve të 
propozuara nga aplikantët e përzgjedhur, si dhe një zbatim korrekt dhe efektiv të projekteve të 
mbështetura nga RYEF. 

4.5.2.2 Përbërja e Jurisë 
Juria e RYMC përbëhet nga 7 anëtarë:  

• Kryetari i Jurisë (Kryesia), përfaqësues i RTM si partner kryesor, pa të drejtë vote;  
• Sektretari i Jurisë (Sekretariati), nga PfD, pa të drejtë vote;   
• Tre ekspertë të jashtëm me banim në Shqipëri, të përzgjedhur me procedurë të hapur, 1 profil për 
sektor të kualifikuar, me përvojë profesionale 5-vjeçare, me të drejtë vote;  
• Një ekspert i Rinisë Rurale, nga ANRD, me të drejtë vote;  
• Një vëzhgues i jashtëm nga DEUA, pa të drejtë vote.  

Kryesia dhe Sekretariatit e Jurisë
Koordinatori (RTM) dhe Sekretariati (PfD) do t'i propozojnë me shkrim (“letër emërimin”) RYSC emrin e 
përfaqësuesit të tyre brenda EC së SGOS-së, përkatësisht anëtarin e Kryesisë dhe anëtarin e Sekretariatit 
bashkëngjitur një (CV) e përditësuar. 
Duke filluar nga data e marrjes së letrës së emërimit, RYSC ka 5 ditë kalendarike për të miratuar/re-
fuzuar/kërkuar informacione të mëtejshme për profilet e propozuara. Nëse RYSC nuk përgjigjet, propozi-
mi konsiderohet i miratuar. Në rast se një subjekt duhet të zëvendësojë përfaqësuesin e tij, ai duhet të njof-
tojë me shkrim RYSC-në, duke përdorur të njëjtat metoda si më sipër.

Ekspertët e Jashtëm
Ekspertët e jashtëm të përzgjedhur sipas seksionit 4.5.1.2 – Ekspertët e jashtëm të EC-së, do të marrin 
pjesë si ekspertë të jashtëm si për EC ashtu edhe për Jurinë. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi referojuni 
seksionit 4.5.1.2.

Eksperti i Rinisë Rurale
ANRD do t'i propozojë me shkrim (“letër emërimin”) RYSC emrin e përfaqësuesit të tyre brenda Jurisë, 
duke bashkangjitur një (CV) të përditësuar. 
Duke filluar nga data e marrjes së letrës së emërimit, RYSC ka 5 ditë kalendarike për të miratuar/re-
fuzuar/kërkuar informacione të mëtejshme për profilet e propozuara. Nëse RYSC nuk përgjigjet, propozi-
mi konsiderohet i miratuar. Në rast se një subjekt duhet të zëvendësojë përfaqësuesin e tij, ai duhet të njof-
tojë me shkrim RYSC-në, duke përdorur të njëjtat metoda si më sipër.

Përfaqësues i DEUA
Njësoj si në Seksionin 4.5.1.2 – Përfaqësues i DEUA.

4.5.2.3 Punimet e Jurisë 
Juria mblidhet ekskluzivisht për të përmbushur funksionet e parashikuara nga Vlerësimi Teknik (Hapi 2) 
dhe Vlerësimi Përfundimtar (Hapi 3). 
Mbledhjet e jurisë konsiderohen të vlefshme kur marrin pjesë të paktën 5 nga 7 anëtarët e saj. Ato prefero-
hen të mbahen në ambientet e Zyrës së Projektit Rural-You në Shkodër (Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 
124/6). Mbledhjet e jurisë mund të thirren në vende të tjera vetëm për arsye të justifikuara.
Njoftimi për mbledhjet e jurisë duhet t'u dërgohet anëtarëve të paktën 5 ditë përpara datës së mbledhjes.
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Procedura e votimit
Çdo anëtar i Jurisë ka të drejtën e 1 vote. Vendimet e jurisë preferohet të merren unanimisht. Nëse kjo nuk 
është e mundur, kërkohet një shumicë e thjeshtë. Në këtë rrethanë të tilla, Kryesia (RTM), ka të drejtën e 
vetos ndaj vendimeve, nëse ato janë qartësisht në kontrast me objektivat dhe procedurat e RYEF.
Gjatë Vlerësimit Teknik (Hapi 2) dhe Vlerësimit Përfundimtar (Hapi 3) çdo anëtar i Jurisë duhet të japë 
pikët e tij për secilin aplikim duke përdorur formatin e vlerësimit përshirë në Rregullat dhe Udhëzimet.
Rezultati i një aplikimi në një hap të caktuar është i barabartë me mesataren e pikëve të dhëna nga 
anëtarët individualë të Jurisë në të njëjtin hap.
Më shumë informacion për procedurën e vlerësimit e gjeni në Seksionin 5.2.

4.6 KOMISIONI I ANKESAVE
Një Komision i Ankesave (CC) krijohet sipas afateve të përcaktuara për mundësitë e financimit të RYEF. 

4.6.1 Funksionet e CC
Komisioni ka këto funksione:

• Vlerësimin dhe përgjigjjen ndaj ankesave të aplikantëve/përfituesve në lidhje me procedurën e 
vlerësimit dhe implementimin e projekteve të financuara;
• Verifikimin e rasteve të raportuara që mund të tregojnë praninë ose rrezikun e konfliktit tëinteresit, 
mashtrimit ose korrupsionit dhe/ose në kundërshtim me parimet e Sjelljes së mirë (sipas Seksionit 6).

4.6.2 Përbërja e CC
Ai përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

• Përfaqësuesi ligjor i RTM në Shqipëri (Kryesia)
• Përfaqësuesi i PfD (Sekretariati).

Emërimi i tyre do t'i propozohet me shkrim (letër emërimi) RYSC-së duke i bashkangjitur një CV të 
përditësuar.
Duke filluar nga data e marrjes së letrës së emërimit, RYSC ka 5 ditë kalendarike për të miratuar/re-
fuzuar/kërkuar informacione të mëtejshme për profilet e propozuara. Nëse RYSC nuk përgjigjet, emërimet 
konsiderohen të miratuara. Në rast se një subjekt duhet të zëvendësojë përfaqësuesin e tij, ai duhet të 
njoftojë me shkrim RYSC-në, duke përdorur të njëjtat metoda si më sipër.
Një përfaqësues i DEUA mund të marrë pjesë gjithashtu në seancat e CC-sl.

4.6.1 Funksionimi i CC
CC mblidhet ekskluzivisht për të përmbushur funksionet e mësipërme. 
Mbledhjet janë të vlefshme vetëm kur marrin pjesë të dy anëtarët e CC-së dhe preferohet të mbahen në 
prezencë në ambientet e Zyrës Rural-You Project në Shkodër (Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 124/6). Ato 
mund të mbahen në vende të tjera dhe/ose në sesione online për arsye që janë të justifikuara.
Vendimet e CC-së merren njëzëri. Nëse kjo nuk është e mundur, çështja specifike i dërgohet për një 
vendim përfundimtar Koordinatorit (RTM).
Palët e interesuara mund të ankohen pranë CC-së ekskluzivisht me anë të një kërkese me shkrim në 
adresën e emailit: rtm.albania@rtm.ngo. 
CC-ja ka të drejtë të kërkojë sqarime nga palët përkatëse nëse e sheh të nevojshme. Afatet dhe procedu-
rat specifike për apelim në lidhje me procedurat e vlerësimit të RYEF janë të specifikuara tek Udhëzuesi i 
SGOS si dhe tek Rregullat & Udhëzimet e YRMC, sipas Seksioni 5.4.
CC mund të veprojë në mënyrë autonome dhe pro-aktive për të verifikuar rastet që mund të tregojnë 
praninë ose rrezikun e konfliktit të interesit, mashtrimit ose korrupsionit dhe/ose shkelje të kodit të sjelljes 
(Seksioni 6). Rezultatet e akteve të tilla autonome i komunikohen rregullisht me shkrim RYSC-së dhe Koor-
dinatorit, e cila do të ndërmarrin hapat e nevojshëm sipas funksioneve dhe detyrave të tyre.
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Në rast ankimimi, vendimet e CC-së komunikohen me shkrim në adresën e mësipërme të emailit. Asnjë 
ankim i mëtejshëm nuk është i mundur për një çështje të caktuar pasi CC-ja t'i ketë dhënë përgjigje palës 
ankimuese.
Kur përgjigjet ankesave në kuadër të procedurave të vlerësimit, ankesat dhe vendimet përkatëse të CC-së 
i bashkëngjiten si shtesa raporteve përkatëse dhe ndahen me organet përkatëse.
Mbledhjet e CC-së regjistrohen përmes procesverbaleve të dedikuara. Regjistrimet e procedurave të 
CC-së shpalosen dhe arkivohen sipas seksionit 5.5 – Menaxhimi i të dhënave/rekordeve.

4.7 EKIPI I PROJEKTIT DHE ZYRAT E RURAL-YOU
Ekipi i Projektit është i vendosur në Zyrën Rural-You në Shkodër dhe përbëhet nga profilet e mëposhtme:

Koordinatori i Projektit [RTM]. Koordinatori i referohet Manaxheri të RTM-së për Ballkanin Perëndimor, i cili 
i jep rekomandime Ekipit të Projektit për një zbatim sa më të mire të aktiviteteve. Koordinatori i Projektit 
është përgjegjës për:

a. Koordinimin e Ekipit të Projektit, duke ofruar trajnime në punë për stafin për të rritur kapacitetet e 
tyre në menaxhimin e projektit;
b. Mbikëqyrjen e zbatimit të të gjitha AC dhe menaxhimin financiar dhe administrativ; 
c. Raportimin tek donatori;
d. Kryesimin e Komitetit Drejtues Rural-You dhe mbikqyrjen e vendimeve të komisionit për dhenjen e 
granteve (EC, Juria);
e. Duke vepruar si pikë qendrore për konsorciumin, bashkëpunëtorët (AGIA-CIA), DEUA dhe autoritetet 
publike shqiptare (p.sh. Ministritë, AZHBR, Bashkitë, etj.);
f. Koordinimin e zbatimit të Planit të M&E, Paketës së Vizibilitetit dhe Komunikimit dhe të Protokollit 
COVID-19;
g. Ofrimin e asistencës në vendin e punës për anëtarët e Konsorciumit në fushat e menaxhimit të kon-
tratave të projekteve dhe granteve;
h. Kërkon gjetjen e sinergjive me programe të tjera zhvillimi në sektorë dhe zona gjeografike përkatëse.

Nënpunës i Ndërgjegjësimit dhe Trajnimit [RTM], i ngarkuar për të koordinuar zbatimin e AC1- Ndërgjegjsimi.

Nënpunës i menaxhimit të fondit [RTM], i ngarkuar për të koordinuar zbatimin e AC2-Aktivizmi, veçanërisht 
për të drejtuar veprimet për grupet e synuara (Akti.2.2) në bashkëpunim të rreptë me Koordinatorin e 
Projektit.

Udhërrëfzesi i Rural Youth Hub [ANRD] përgjegjës për lehtësimin e punës së RYH dhe koordinimin e zbatimit 
të AC3-Rrjetizimi.

Zyrtar Administrativ [RTM], i ngarkuar me mbajtjen e llogarive të projektit, kryerjen e pagesave, detyrat e 
sekretariatit, ekzekutimin e detyrimeve fiskale dhe administrative.

Vullnetarët e rinj ndërkombëtarë: nr. 2 Vullnetarë [RTM] në Shqipëri dhe mbështetës të Ekipit të Projektit në 
zbatimin e fushatave informuese (Akti 1.1, 2.2), fushatës së mediave sociale (Act.1.5), Paketës së Vizibilitetit 
dhe Komunikimit si dhe Planin e Komunikimit dhe Vizibilitetit RYH.

Agjentët e Rinj të Zhvillimit Lokal (AZHL): 4 AZHL. Kanë për detyrë menaxhimin e përgjithshëm të zyrave 
lokale të Rural-You dhe janë përgjegjës për:

a. Zbatimin e veprimeve informative në nivel komuniteti (Act 1.1, 2.2);
b. Ofrimin e mbështetjes organizative/logjistike për Ekipin e Projektit dhe partnerët në zbatimin pa 
probleme të aktiviteteve të trajnimit dhe shkëmbimit (Act 1.3, 1.4, 3.2, 3.3) si dhe veprimet monitoruese 
(Act.2.5);
c. Lehtësimin e marrëdhënieve me autoritetet lokale dhe komunitetit.
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Zyrat lolake të Rural-You janë hapësira të dizajnuara si pika lokale referimi për nevojat dhe kufizimet e të 
rinjve dhe organizatave lokale në zonat e synuara, me qëllimin kryesorë ofrimin e mbështetjes për të rinjtë 
në zhvillimin e ideve të tyre sipërmarrëse dhe mbledhjen e mëtejshme të fondeve për iniciativat e tyre nën 
mbështetjen e Agjentëve të Zhvillimit Lokal. Janë hapur katër Zyra lokale të Rural-You, një për secilën 
zonë të synuar:

• Shkodra Perëndimore [Malësi e Madhe, Vau Dejës - PfD],
• Shkodra Lindore [Pukë, Fushë Arrëz - AP],
• Qarku i Dibrës [Mat, Klos, Bulqizë, Dibër - ADAD], dhe
• Qarku Kukës [Tropojë, Has, Kukës - ADAD].

Ekipi i Projektit është përgjegjës për mbështetjen e përfituesve në zbatimin e veprimeve të RYEF, si dhe 
koordinimin e ngritjes së kapaciteteve, mbështetjes teknike dhe veprimeve të monitorimit dhe vlerësimit 
ndaj grupeve të synuara dhe përfituesve. Detyrat specifike që i janë besuar Ekipit të Projektit në kuadër të 
RYEF përfshijnë:

• Zbatimin e veprimeve specifike trajnuese ndaj organizatave lokale që kan në fokus bujqësinë dhe 
zhvillimin rural si dhe grupet/individët e rinjë rural përpara se të aplikojnë në SGOS dhe YRMC (Akt.2.2);
• Kryerja e një rishikimi i kujdesshëm të nismave të parapërzgjedhura të SGOS-së dhe YRMC-së, duke 
përfshirë rishikimin teknik (aktivitetet) dhe financiar (buxhetin) për të korrigjuar çdo gabim dhe kosto të 
papërshtatshme/joreale;
• Koordinimin e asistencës teknike të ofruar për përfituesit e RYEF nga Youth Support Pool gjatë fazës 
së zbatimit të projekteve të financuara nga RYEF;
• Lehtëson, dhe kur është e mundur, merr pjesë në veprimet e monitorimit dhe vlerësimit të udhëhequra 
nga ekspertët e M&E për projektet e financuara nga RYEF.

4.8 YOUTH SUPPORT POOL (YSP)
Youth Support Pool (YSP) përbëhet nga ekspertë me formime të ndryshme profesionale (p.sh. agronomë, 
ekspertë veterinerë, inxhinierë, zhvillues biznesi rural, ekspertë komunikimi dhe marketingu, këshilltarë 
ligjorë dhe fiskalë, etj.) të ngarkuar me ofrimin e asistencës teknike për përfituesit e mbështetjes financiare 
të RYEF gjatë zbatimit të projekteve të tyre (Act 2.3, 2.4). Me aftësi të synuara dhe plotësuese, mbështet 
Ekipin e Projektit dhe siguron trajnime dhe asistencë teknike në terren. Strategjia e ndërhyrjes siguron 
mbështetje teknike për grupet e synuara gjatë gjithë ciklit të pjesëmarrjes së tyre në Projekt. Bazuar në 
përvojën e mëparshme të RTM-së dhe PfD-së në mbështetje financiare për grupe të ngjashme të synuara, 
një normë fikse prej 2,5% të shumës totale të RYEF i dedikohet këtij grupi.

4.9 EKSPERTËT E MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT (M&E)
Monitorimi dhe Vlerësimi i përfituesve të mbështetjes financiare në kuadër të RYEF është një pjesë inte-
grale e strategjisë së ndërhyrjes. 
Nr. 4 ekspertë të M&E janë caktuar nga Konsorciumi (2 ADAD MALORE për zonat e Dibrës dhe Kukësit, 1 
AP për Shkodrën Lindore, 1 PfD për Shkodrën Perëndimore) për të siguruar një monitorim të gjerë në të 
gjitha zonat e synuara të largëta. Puna e ekspertëve të Monitorimit dhe Vlerësimit koordinohet nga     
Nënpunësi i Menaxhimit të Fondit që vepron nën mbikëqyrjen e ngushtë të Koordinatorit të Projektit.
Pas nënshkrimit të Kontratës së Nën-grantit (SGOS) dhe Marrëveshjeve Financiare (YRMC), një ekspert 
monitorimi dhe vlerësimi caktohet për secilin përfitues të RYEF për të siguruar një vlerësim korrekt dhe të 
vazhdueshëm të projekteve të financuara.
Bazuar në objektivat specifike, rezultatet e pritura dhe aktivitetet e secilit projekt të financuar nga RYEF, 
është hartuar një Plan Monitorimi dhe Vlerësmi nga ekspertët. Vëmendje e veçantë i kushtohet vlerësimit 
dhe zbutjes së kufizimeve që prekin gratë rurale. Ekspertët mbështesin grupet e synuara në vlerësimin e 
faktorëve dhe dobësive (Analiza e rrezikut) dhe hartimin e zgjidhjeve (Planet e Qëndrueshmërisë) për të 
rritur fuqinë e ndërmarrjeve të tyre rurale. Ekspertët e Monitorimit dhe Vlersimit kryejnë për çdo përfitues 
një vlerësim të ndërmjetëm në fazen e parë të zbatimit të projekteve dhe një vlerësim final në fund të tyre 
(tremujori i fundit i zbatimit).



20

5. VLERËSIMI DHE PËRZGJEDHJA E PËRFITUESVE
5.1 LINJA 1 - SGOS
Procedura e vlerësimit ndahet në dy hapa kryesorë:

5.1.1 - Hapi 1 - Kontrolli Administrativ
Kryhet nga Sekretariati dhe Kryesia, nëpërmjet një komision me dy anëtarë:

1. Anëtar i Sekretariatit (PfD)
2. Përfaqësues i Koordinatorit (RTM)

 Komisioni verifikon nëse:
• Kriteret e përshtatshmërisë të parashikuara nga Manuali dhe CfP-ja janë përmbushur;
• Të gjitha dokumentet dhe formatet e kërkuara janë dorëzuar nga aplikanti;
• Janë respektuar afati dhe procedurat për dorëzimin e aplikimit; 
• Kërkesa për financim e paraqitur nga aplikanti është në përputhje me min./maks. shumat sipas Manu-
alit dhe CfP-së.

Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat administrative të përcaktuara në Manual dhe CfP mund të konsid-
erohen të papërshtatshme për financim dhe nuk do të kalojnë për vlerësim në Hapin e 2-të. Komisioni ka 
të drejtë t'u kërkojë aplikantëve sqarime nëse e sheh të nevojshme. 
Vendimet e Komisionit merren unanimisht. Nëse nuk është e mundur të arrihet një qëndrim unanim, 
çështja specifike i dërgohet për vendim përfundimtar Koordinatorit (RTM).
Kjo fazë përfundon me një Raport të Kontrollit Administrativ të SGOS të përgatitur nga Sekretariati.
Aplikantët, aplikimet e të cilëve konsiderohen të papërshtatshëm pas Kontrollit Administrativ, do të infor-
mohen me shkrim (email me letër njoftimi) për rezultatin dhe kanë të drejtë të apelojnë vendimin në Komi-
sionin e Ankesave sipas seksionit 5.4. Pas përgjigjes për të gjitha ankesat e paraqitura, procesi i Vlerësimit 
do të vazhdojë me Hapin 2 – Vlerësimi Teknik.
5.1.2 - Hapi 2 - Vlerësimi Teknik 
Vlerësimi Teknik kryhet nga Komisioni i Vlerësimit SGOS (EC) vetëm në lidhje me propozimet që kanë 
kaluar Hapin 1, duke përdorur formatin e vlerësimit të bashkangjitur me Udhëzimet e CfP-së.
Vlerësimi kryhet duke marrë parasysh gjashtë kritere:

1. Lidhja me objektivat, rezultatet e pritshme, sektorët prioritarë dhe aktivitetet e RYEF dhe SGOS (30%); 
2. Buxheti dhe kosto-efektiviteti i projektit (15%);
3. Efektiviteti, fizibiliteti dhe qëndrueshmëria e projektit (15%);
4. Kapacitetet dhe aktivizmi i organizatës lokale (10%)
5. Inovacioni dhe ndikimi gjinor (10%);
6. Ndikimi në komunitetet e synuara dhe lidhja me nevojat e rinisë rurale të synuar (20%).

Mekanizmat shperblyes janë planifikuar për projektet:
• Që kanë në fokus vajzat e reja dhe emigrantët e kthyer;
• Miqësorë me mjedisin (p.sh. ndikimi i ulët mjedisor, përdorimi efikas i burimeve natyrore, mbrojtja e 
peizazhit rural, vetëfurnizimi me energji/prodhimi bioenergjetik, menaxhimi i qëndrueshëm i mbetjeve);
• Rritje e prodhimeve tipike lokale.

Vlerësimi Teknik kryhet nga EC në dy faza të dallueshme, sipas procedurës së mëposhtme.

5.1.2.1 Faza 1 - Rëndësia dhe cilësia e projektit të propozuar 
Vlerësimi në Fazën 1 kryhet nga EC-ja e mbledhur në seancë të kufizuar. Anëtarët e EC-së të ftuar në këtë 
seancë janë: nr.1 Kryesia, nr. 1 Sekretariati, nr. 3 Ekspertë të jashtëm, nr. 1 përfaqësues i DEUA.
Seanca e kufizuar e EC është e vlefshme dhe mund të vazhdojë me vlerësimin nëse kuorumi prej 4 nga 6 
anëtarët e ftuar janë të pranishëm. Nëse nuk arrihet kuorumi, EC duhet të mblidhet sërish në datën/kohën 
sa më të shpejtë të mundshme.
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Kjo fazë do të vlerësojë shkallën në të cilën çdo aplikim përmbush kriteret e vlerësimit teknik, sipas Formu-
larit të Vlerësimit Teknik SGOS - Faza 1 (Seksioni 11.1.2).
Secili anëtar i EC-së mund t'i japë çdo aplikimi një maksimum prej 75 pikësh: vetëm aplikimet që kanë 
marrë një rezultat mesatar minimal prej 45 pikë nga 75 të mundshme do të kalojnë në Fazën 2.
Sekretariati përgatit një Raport të Fazës 1 për Vlerësim Teknik dhe e ndanë me anëtarët e EC-së të thirrur 
në sesionin e kufizuar për Fazën 1 brenda 5 ditëve pune nga përfundimi i Fazës 1. Anëtarët përkatës të 
EC-së duhet të japin miratimin me shkrim ose kërkesën për sqarim rreth raportit brenda 3 ditëve pune nga 
marrja në dorëzim e raportit. Në rast mospërgjigjeje, do të zbatohet rregulli i pëlqimit të heshtur. 

5.1.2.2 Faza 2 - Ndikimi në komunitetet e synuara dhe lidhja me nevojat e rinisë rurale të synuar  
Vlerësimi në Fazën 2 kryhet nga EC-ja e mbledhur në seancë të kufizuar. Anëtarët e EC-së të ftuar në këtë 
seancë janë: nr. 1 Kryesia, nr. 1 Sekretariati, nr. 3 Delegatë nga autoritetet vendore të synuara, nr. 1 
përfaqësues i DEUA.
Seanca e kufizuar e EC-së është e vlefshme dhe mund të vazhdojë me vlerësimin nëse kuorumi prej 4 nga 
6 anëtarët e ftuar janë të pranishëm. Nëse nuk arrihet kuorumi, EC duhet të mblidhet sërish në datë/-
kohën sa më të shpejtë të mundshme.
Pas shqyrtimit të Raporti i Fazës 1 - Vlerësimit Teknik, anëtarët e EC-së të ftuar në Fazën 2 do të vlerësojnë 
shkallën në të cilën çdo aplikim përmbush kriteret e Vlerësimit Teknik, sipas Formularit të Vlerësimit 
Teknik - Faza 2 (Seksioni 11.1.2).
Çdo anëtar i EC-së me të drejtë vote në Fazën 2 mund ti japë çdo propozimi një maksimum prej 25 pikësh.
Sekretariati përgatit një Raport të Fazës 2 për Vlerësimin Teknik  për ta ndarë me anëtarët e EC-së të 
thirrur në sesion të kufizuar për Fazën 2 brenda 5 ditëve punë nga përfundimi i Fazës 2. Anëtarët përkatës 
të EC-së duhet të japin miratimin me shkrim ose kërkesën për sqarim rreth raportit brenda 3 ditëve pune 
nga marrja në dorëzim e raportit. Në rast mospërgjigjeje, do të zbatohet rregulli i pëlqimit të heshtur.

5.1.3 Rezultatet e Vlerësimit të SGOS 
Raporti i Fazës 1 - Vlerësimi Teknik SGOS dhe Raporti i Fazës 2 - Vlerësimi Teknik i SGOS, përfshinë në 
Raportin e Vlerësimit Teknik SGOS.
Raporti i Vlerësimit Teknik për SGOS do të përfshijë një listë unike të renditjes, duke renditur aplikimet për 
financimin sipas rezultatit të tyre total, të përcaktuar nga shuma e pikëve mesatare të marra në Fazën 1 
dhe Fazën 2 të Hapit 2 – Vlerësimi Teknik.
Aplikimet që marrin 60 ose më shumë pikë do të merren në konsiderat për financim. Aplikimet që marrin 
më pak se 60 pikë do të konsiderohen të papërshtatshme për financim.
Në bazë të listës së mësipërme të renditjes, aplikimet e pranueshme do të ndahen në lotet e tyre 
përkatëse. Aplikimet do të zgjidhen për financim deri në përmbushjen e buxhetit të disponueshëm në lotin 
e tyre përkatës.
Në çdo lot, fondet e pamjaftueshme për të financuar plotësisht projektin menjëherë pas projektit të fundit 
të financuar plotësisht do të konsiderohen fonde të pacaktuara. Fondet e pacaktuara do të përdoren për 
të financuar aplikimet e mbetura të renditura më mirë në listën unike të renditjes së mësipërme, pavarë-
sisht lotit të tyre.
Propozimet e pranueshme por të pazgjedhura do të përfshihen në një listë rezervë unike të renditjes, e 
vlefshme për një periudhë 6 mujore nga miratimi i Raportit të Vlerësimit Teknik SGOS.
Raporti i Vlerësimit Teknik SGOS i dërgohet RYSC-së dhe Ekipit të Projektit brenda një maksimumi 10 
ditësh pune nga dita e fundit e Vlerësimit Teknik.
Të gjitha raportet e prodhuara gjatë procesit të vlerësimit të SGOS do t'i ndahen nga RTM DEUA-së në 
përputhje me periudhën e raportimit kontraktual të përcaktuar nga Kontrata e Grantit IPA/2020/421-809. 
DEUA dhe përfaqësuesit e saj kanë të drejtë të kërkojnë akses në dokumentet përkatëse në çdo kohë. 
Të gjitha raportet e prodhuara gjatë procesit të vlerësimit do të vihen në dispozicion të publikut, sipas 
kërkesës, në Zyrën e Projektit Rural-You.
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Të gjithë aplikantët do të informohen me shkrim për rezultatet e vlerësimit, sipas seksionit 5.3.
Në rast se jepen më pak se 85% e fondeve të disponueshme për SGOS-të, mundësia e një CfP-je të dytë 
diskutohet nga RTM me DEUA. Fondet e mbetura mund të ndahen për zhvillimin e kapaciteteve shtesë 
dhe/ose aktivitete monitoruese për përfituesit e SGOS-ve, në përputhje me objektivat e RYEF dhe SGOS.
5.2 LINJA 2 – YRMC
Procedura e vlerësimit ndahet në tre hapa kryesorë:
5.2.1 - Hapi 1 - Kontrolli administrativ 
Kryhet nga Sekretariati dhe Kryesia, nëpërmjet një Komisioni me dy anëtarë:

1. Anëtar i Sekretariatit (PfD)
2. Përfaqësues i Koordinatorit (RTM)

Komisioni verifikon nëse:
• Kriteret e përshtatshmërisë të parashikuara nga Manuali dhe Rregullat & Udhëzimet e YRMC janë 
përmbushur;
• Të gjitha dokumentet dhe formatet e kërkuara janë dorëzuar nga aplikanti;
• Janë respektuar afati dhe procedurat për dorëzimin e aplikimit; 
• Kërkesa për financim e paraqitur nga aplikanti është në përputhje me max. shuma sipas Manualit dhe 
Rregullave & Udhëzimeve YRMC.

Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat administrative të përcaktuara në Manual dhe në Rregullat & 
Udhëzimet mund të konsiderohen të papërshtatshme për financim dhe nuk do të kalojnë për vlerësim në 
Hapin 2. Komisioni ka të drejtë të kërkojë sqarime nga aplikantët nëse e sheh të nevojshme. 
Vendimet e Komisionit merren unanimisht. Nëse nuk është e mundur të arrihet një qëndrim unanim, 
çështja specifike i dërgohet për vendim përfundimtar Koordinatorit (RTM).
Kjo fazë përfundon me një Raport të Kontrollit Administrativ të YRMC të përgatitur nga Sekretariati.
Aplikantët, aplikimet e të cilëve konsiderohen të papërshtatshme pas Kontrollit Administrativ, do të infor-
mohen për rezultatin dhe kanë të drejtë ta ankimojnë vendimin në Komisionin e Ankesave sipas seksionit 
5.4. Pas përgjigjes për të gjitha ankesat e paraqitura, procesi i vlerësimit do të vazhdojë me Hapin 2 – 
Vlerësimi Teknik.
5.2.2 - Hapi 2 - Vlerësimi Teknik 
Vlerësimi Teknik kryhet nga Juria vetëm në lidhje me propozimet që kanë kaluar Hapin 1, duke përdorur 
kriteret e vlerësimit bashkëngjitur Rregullave & Udhëzimeve të YRMC, sipas një grupi prej pesë kriteresh:

1. lidhja me objektivat, rezultatet e pritshme, sektorët dhe aktivitetet prioritare të RYEF dhe RYMC si dhe 
me nevojat e rinisë rurale të synuar (30%);
2. buxheti dhe kosto-efektiviteti i projektit (15%);
3. efektiviteti, fizibiliteti dhe qëndrueshmëria e projektit (15%);
4. besueshmëria e aplikantit (15%);
5. inovacioni, përsëritshmëria dhe ndikimi gjinor (25%).

Pikë shtesë janë parashikuar për projekte: 
• që dorëzohen nga dhe/ose që kanë në fokus gratë në moshë të re dhe emigrantët e kthyer;
• që kanë një qasje të qartë miqësore me mjedisin;
• që synojnë rritjen e prodhimeve tipike lokale;
• me një potencial të lartë zhvillimi.
• që zbatohen në Njësitë e Qeverisjes Vendore të klasifikuara si “Zona Malore të Pafavorizuara”, sipas 
Udhëzimit Nr. 3, 10.02.2011 “Për përcaktimin e zonave malore të pafavorizuara”, MBZHR.

Vlerësimi bazohet në projektet e paraqitura nga aplikantët.
Vlerësimi Teknik kryhet nga Juria në seancë plenare. Seanca plenare e jurisë është e vlefshme dhe mund 
të vazhdojë me vlerësimin nëse 5 nga 7 anëtarët janë prezent. Nëse nuk arrihet kuorumi, juria duhet të 
mblidhet sërish në datën/kohën sa më të shpejt të mundshme.
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Juria do të vlerësojë shkallën se sa secili aplikim përmbush listën e lartpërmendur të kritereve të vlerësimit, 
sipas Formularit të Vlerësimit Teknik YRMC - Hapi 2 (Seksioni 11.2.2).
Çdo anëtar i jurisë mund ti japë çdo aplikimi një maksimum prej 100 pikësh, vetëm aplikimet që kanë 
marrë një rezultat mesatar minimal prej 70 pikësh nga 100 do të renditen në një listë unike të nismave të 
pranueshme. Ndërsa aplikimet që marrin më pak se 70 pikë do të konsiderohen të papërshtatshme për 
financim nga RYEF.
Në bazë të listës së mësipërme, aplikimet e pranueshme do të ndahen në lotet e tyre përkatëse. Për çdo 
lot, një numër aplikimesh që mbulojnë 150% të shumës financiare të lotit do të konsiderohen si projekte 
të parazgjedhura, d.m.th. të pranueshme për vlerësim të mëtejshëm në Hapin 3 - Vlerësimi Përfundimtar, 
siç detajohet në tabelën e mëposhtme:

Sekretariati përgatit një Raport të Vlerësimit Teknik YRMC, i cili ndahet me anëtarët e jurisë brenda mak-
simumit 5 ditëve punë nga përfundimi i Vlerësimit Teknik. Anëtarët e jurisë duhet të japin miratimin me 
shkrim ose kërkesën për sqarim rreth raportit brenda 3 ditëve punë nga marrja e raportit. Në rast 
mospërgjigjeje, zbatohet rregulli i pëlqimit të heshtur.

5.2.3 - Hapi 3 - Vlerësimi Përfundimtar
Aplikantët, propozimet e të cilëve janë përzgjedhur paraprakisht, ftohen t'i prezantojnë projektet e tyre 
personalisht pranë jurisë. Prezantimi përmes versionit online lejohet në rast dhe për motive të justifikuara 
(p.sh. vendndodhja e largët e vendbanimit të aplikantit, masat Covid-19, etj.). Edhe në rast të një seance 
prezantimi online, juria duhet të mblidhet në prezencë.
Vlerësimi Përfundimtar kryhet nga Juria në seancë plenare. Seanca plenare është e vlefshme dhe mund 
të vazhdojë me vlerësimin nëse 5 nga 7 anëtarët janë prezent. Nëse nuk arrihet kuorumi, juria duhet të 
mblidhet sërish në datën/kohën sa më të shpejtë të mundshme.
Juria vlerëson çdo prezantim duke vlerësuar shkallën se sa ai përmbush kriteret e përfshira në formularin 
e Vlerësimit Përfundimtar të YRMC (Seksioni 11.2.2), secili anëtar duhet të japë maksimumi 30 pikë:

1. Qartësia dhe saktësia e prezantimit, 10 pikë;
2. Motivimi dhe vizioni i aplikantit, 10 pikë;
3. ‘Pronësia’ (ownership) nga ana e aplikantit dhe qëndrueshmëria e projekt-idesë, 10 pikë.

LOTI 1 – RINIA NË BUJQËSI
Shuma në dispozicion: 50.000 €.
Projektet e parazgjedhura renditen sipas rezultatit mesatar të arritur gjatë Vlerësimit Teknik
deri në shumën që kërkesa e tyre financiare është më pak se 75.000 €
(d.m.th. 50.000 € x 1.5 = 75.000 €). 

LOTI 2 – RINIA PËR TURIZËM TË QËNDRUESHËM

LOTI 3 – RINIA PËR MBROJTJEN E MJEDISIT RURAL

Shuma në dispozicion: 50.000 €.
Projektet e parazgjedhura renditen sipas rezultatit mesatar të arritur gjatë Vlerësimit Teknik
deri në shumën që kërkesa e tyre financiare është më pak se 75.000 €
(d.m.th. 50.000 € x 1.5 = 75.000 €). 

Shuma në dispozicion: 25.000 €.
Projektet e parazgjedhura renditen sipas rezultatit mesatar të arritur gjatë Vlerësimt Teknik
deri në shumën që kërkesa e tyre financiare është më pak se 37.500 €
(d.m.th. 25.000 € x 1.5 = 37.500 €). 
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Mesatarja e votës së secilit anëtar përbën rezultatin për Vlerësimin Përfundimtar të një aplikanti të      cak-
tuar.
Ky proces vlerësimi përfundon me një Raport i Vlerësimit Përfundimtar për YRMC-në të përgatitur nga  
Sekretariati. Raporti i Vlerësimit  Përfundimtar të YRMC-së ndahet me anëtarët e jurisë brenda              
maksimumi 5 ditëve punë nga përfundimi i Vlerësimit Përfundimtar. Anëtarët e jurisë duhet të japin mira-
timin me shkrim ose kërkesën për sqarim rreth raportit brenda 5 ditëve pune nga marrja e raportit. Në rast 
mospërgjigjeje, zbatohet rregulli i pëlqimit të heshtur.

5.2.4 Rezultatet e Vlerësimit të YRMC-së 
Raporti i Vlerësimit Teknik i YRMC-së dhe Raporti i Vleresimit Përfundimtar i YRMC-së, përfshinë në 
Raportin të Vlerësimit YRMC. Raporti i Vlerësimit të YRMC do të përfshijë një listë unike të renditjes, duke 
renditur aplikimet për financim nga YRMC sipas rezultatit të tyre total, të përcaktuar nga shuma e pikëve           
mesatare të marra në Hapin 2 – Vlerësimi Teknik dhe Hapi 3 – Vlerësimi Përfundimtar.
Në bazë të kësaj liste unike të renditjes, projektet e parazgjedhura do të ndahen në lotet e tyre përkatëse. 
Projektet për financim do të zgjidhen deri në përmbushjen e buxhetit të disponueshëm në lotin e tyre 
përkatës. Në çdo lot, fondet e pamjaftueshme për të financuar plotësisht projektin menjëherë pas projek-
tit të fundit të financuar plotësisht do të konsiderohen fonde të pacaktuara. Fondet e pacaktuara do të 
përdoren për të financuar projekte të mbetura të renditura më mirë në listën unike të renditjes, pavarë-
sisht nga shuma e tyre.
Aplikimet e pranueshme por të pazgjedhura për financim do të përfshihen në një listë rezervë unike të 
renditjes, e cila do të qëndroje e vlefshme për një periudhë 6 mujore nga miratimi i rezultateve të vlerësim-
it të YRMC-së.
Raporti i Vlerësimit të YRMC-së i dërgohet RYSC-së dhe Ekipit të Projektit brenda një maksimumi prej 10 
ditësh pune nga dita e fundit e vlerësimit teknik.
Të gjitha raportet e prodhuara gjatë procesit të vlerësimit të YRMC-së do ti dërgohen DEUA-së nga RTM 
duke respektuar periudhën e raportimit kontraktual të përcaktuar nga Kontrata e Grantit 
IPA/2020/421-809. DEUA dhe përfaqësuesit e saj kanë të drejtë të kërkojnë akses në dokumentet 
përkatëse në çdo kohë. Të gjitha raportet e prodhuara gjatë procesit të vlerësimit do të vihen në dispozi-
cion të publikut, sipas kërkesës, në Zyrën e Projektit Rural-You.
Të gjithë aplikantët do të informohen me shkrim për rezultatet e vlerësimit, sipas seksionit 5.3.
Në rast se jepen më pak se 75% e fondeve në dispozicion për YRMC, mundësia e një Konkursi të dytë 
diskutohet nga RTM me DEUA. Çdo fond i mbetur pas procedurës së vlerësimit mund të ndahet për zhvil-
limin e kapaciteteve shtesë dhe/ose aktivitete monitoruese për përfituesit e YRMC, në përputhje me 
objektivat e RYEF dhe YRMC.

5.3 NJOFTIMI I REZULTATEVE TË PËRZGJEDHJES
Të gjithë aplikantët do të informohen me shkrim për rezultatet e vlerësimit, me anë të postës elektronike 
(rtm.albania@rtm.ngo) duke përfshirë një Letër Njoftimi.
Aplikantët, aplikimet e të cilëve janë përjashtuar pas Hapit 1 - Kontrolli Administrativ, njoftohen për rezul-
tatin e procedurës menjëherë pas përfundimit të Hapit 1.
Njoftimet për të gjithë aplikantët, aplikimet e të cilëve janë vlerësuar në Hapin 2 – Vlerësimi Teknik dhe 
Hapi 3 – Vlerësimi Përfundimtar (vetëm për YRMC) do të përfshijnë vlerësimet e tyre sipas formateve 
përkatëse të vlerësimit.
Kopjet origjinale të komunikimit për çdo aplikant do të jenë të disponueshme në Zyrën e Projektit 
Rural-You (Rruga Kardinal Mikel Koliqi, Shkodër). Me anë të një kërkese, kopjet e letrës së njoftimit do të 
vihen në dispozicion në zyrat përkatëse Rural-You.



25

5.4 E DREJTA PËR ANKIMIM
Aplikantët kanë të drejtë të ankohen në Komisionin e Ankesave të RYEF duke raportuar çdo ankesë në 
lidhje me rezultatet e vlerësimit në dy momente gjatë procedurave të vlerësimit: a) Pas Hapit 1 – Kontrolli 
Administrativ; dhe b) Pas njoftimit të rezultateve përfundimtare të vlerësimit. 

a. Pas Hapit 1 – Kontrolli Administrativ;
Në rast mospajtimi me rezultatet e Hapit 1 - Kontrolli Administrativ, aplikantët kanë të drejtë ankimimi, 
brenda 3 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit, në adresën e e-mailit: rtm.albania@rtm.ngo
Nëse nuk ka asnjë kundërshtimi brenda afatit të përmendur, do të zbatohet rregulli i pranimit të heshtur 
dhe vlerësimi do të vazhdojë me Hapin 2 - Vlerësimi Teknik.
Në rast ankimimi, Komisioni i Ankesave jep përgjigjen përfundimtare brenda 3 ditëve pune nga marrja e 
ankesës. Aplikantët apelues do të informohen për përgjigjet e Komisionit të Ankesave sipas procedurës së 
përcaktuar në Seksionin 4.6. Asnjë ankim i mëtejshëm nuk është i mundur pas përgjigjes së Komisionit të 
Ankesave për një ankesë të caktuar.
Ankesat dhe përgjigjet do të konsiderohen si shtesa në Raportin e Kontrollit Administrativ SGOS ose 
YRMC (sipas rastit).

b. Pas njoftimit të rezultateve përfundimtare të vlerësimit.
Në rast mospajtimi me rezultatet e Hapit 2 – Vlerësimi Teknik dhe/ose Hapi 3 – Vlerësimi Përfundimtar 
(sipas rastit), aplikantët kanë të drejtë ankimimi, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi i rezultateve të 
vlerësimit, në adresën e e-mailit: rtm.albania@rtm.ngo 
Nëse nuk ka asnjë kundërshtim brenda afatit të përmendur, do të zbatohet rregulli i pranimit të heshtur 
dhe rezultatet e vlerësimit konsiderohen të miratuara nga të gjithë aplikantët e njoftuar.
Në rast ankimimi, Komisioni i Ankesave jep përgjigjen përfundimtare brenda 5 ditëve punë nga marrja e 
ankesës. Aplikantët apelues do të informohen për përgjigjet e Komisionit të Ankesave sipas procedurës së 
përcaktuar në Seksionin 4.6. Asnjë ankimim i mëtejshëm nuk është i mundur pas përgjigjes së Komisionit 
të Ankesave për një ankesë të caktuar.
Ankesat dhe përgjigjet do të konsiderohen si shtesa të Raportit të Vlerësimit Teknik të SGOS/YRMC 
dhe/ose Raportit Përfundimtar të Vlerësimit YRMC (sipas rastit).

5.5 PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE
Një regjistër i dedikuar i procesverbaleve do të regjistrojë seancat dhe vendimet e marra nga EC-ja e 
SGOS-së dhe Juria e YRMC-së. Çdo procesverbal hartohet dhe nënshkruhet nga Sekretariati, nënshkruhet 
për njohje nga Koordinatori dhe vihet në dispozicion për miratim përfundimtar për anëtarët e EC-së ose 
Jurisë brenda afateve të përcaktuara në Seksionin 5.1.2 dhe 5.2.2.
Pas miratimit, dokumentacioni përkatës ndahet me Ekipin e Projektit, i cili është përgjegjës për  mbikëqyr-
jen dhe/ose menaxhimin e zbatimit të projekteve të përzgjedhura bazuar në kriteret e përcaktuara nga ky 
Manual, Udhëzimet e SGOS-së, Rregullat & Udhëzimet YRMC-së dhe anekset përkatëse. Një arkivë (letër 
dhe elektronik) e punimeve të EC-së, Jurisë dhe Komisionit të Ankesave është përgatitur nga Sekretariati 
i RYEF dhe ndodhet në ambientet e Zyrës Rural-You, në Shkodër.
Të gjitha raportet e prodhuara gjatë procesit të vlerësimit të SGOS-së dhe YRMC-së, si dhe procedurat e 
Komisionit të Ankesave, do të dërgohen tek DEUA nga RTM në përputhje me kërkesat e raportimit kon-
traktual, sipas Kontratës së Grantit IPA/2020/421-809. Në çdo rast, DEUA dhe përfaqësuesit e saj kanë të 
drejtë të kërkojnë akses në dokumentet përkatëse në çdo kohë.
Raportet dhe dokumentet përkatëse të prodhuara në kuadër të procesit të vlerësimit do të vihen në 
dispozicion të publikut, sipas kërkesave, në Zyrën e Projektit Rural-You.
Lista e përfituesve të RYEF do të publikohet online pas përfundimit të procedurave të kontraktimit, në 
adresën e mëposhtme: www.rtm.ngo/RYEF/ 
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6. KONFLIKTI I INTERESIT, MASHTRIMI/KORRUPSIONI DHE KODI I SJELLJES
Ekziston konflikt interesi kur ushtrimi i paanshëm dhe objektiv i funksioneve të çdo personi të lidhur me 
veprimet e parashikuara nga RYEF rrezikohet nga lidhjet familjare ose emocionale, përkatësitë politike 
ose kombëtare, interesat ekonomike ose ndonjë interes tjetër i përbashkët me një të tretë.
Për të garantuar paanshmëri dhe transparencë në punën e EC-së dhe Jurinë, anëtarët e saj me të drejtë 
vote duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

• Të mos ketë asnjë rol tjetër brenda Projektit (p.sh. Ekipi i Projektit, ekspertë të jashtëm, etj.);
• Të mos ketë asnjë të afërm/anëtar të familjes të përfshirë në ndonjë nga fushat e Projektit.

Çdo subjekt i përfaqësuar në EC/Juri merr përsipër të marrë të gjitha masat e nevojshme për të shmangur 
konfliktet e interesit. Çdo anëtar i EC/Jurisë kërkohet të informojë menjëherë Koordatorin (RTM) për çdo 
situatë, personale ose të tjera, që përbën ose mund të çojë në konflikte të këtij lloji.
Çdo subjekt/anëtar i përfaqësuar në EC/Juri merr përsipër të marrë të gjitha masat e nevojshme për të 
shmangur rastet e mashtrimit dhe korrupsionit. Secilit entitet ose anëtar i kërkohet të raportojë men-
jëherë te Koordinimi (RTM) rastet e mashtrimit dhe/ose korrupsionit (qoftë të konstatuara ose të dysh-
uara) që lidhen me punët e EC-së dhe Jurisë ose ndonjë aktivitet/person të lidhur me RYEF.
Në fund të çdo takimi të EC/Jurisë ku kryhet një vlerësim i aplikimeve për grante, çdo anëtar duhet të nën-
shkruajë një deklaratë paanshmërie.
Është shprehimisht e ndaluar për çdo anëtar/entitet të përfaqësuar të EC/Jurisë dhe Ekipit të Projektit të 
pranojë në çfarëdo forme dhurata, zbritje, pagesa ose çdo lloj përfitimi për interesat e tyre nga aplikantët 
dhe përfituesit, furnitorët dhe palët e tjera të përfshira në RYEF.
Aplikantët nuk duhet të preken nga ndonjë konflikt interesi dhe nuk duhet të kenë asnjë lidhje ekuivalente 
në këtë drejtim me aplikantët e tjerë ose palët e përfshira në veprime. Çdo përpjekje e një aplikanti për të 
marrë informacion konfidencial, për të lidhur marrëveshje të paligjshme me konkurrentët ose për të 
ndikuar në komisionin e vlerësimit ose autoritetin kontraktor gjatë procesit të shqyrtimit, sqarimit, 
vlerësimit dhe krahasimit të aplikimeve do të çojë në refuzimin e aplikimit të tij.
Aplikanti duhet të respektojë të gjitha ligjet, rregulloret dhe kodet në fuqi që kanë të bëjnë me ryshfetin 
dhe anti-korrupsionin. Koordinatori, me mundësi konsultimit me Komisioni i Ankesave (CC) dhe RYSC, 
rezervon të drejtën të pezullojë ose anulojë financimin e projektit nëse praktika korruptive të çfarëdo lloji 
zbulohen në çdo fazë të procesit të dhënies së kontratës ose gjatë ekzekutimit të një kontrate dhe nëse 
aplikanti nuk merr të gjitha masat e duhura për të korrigjuar situatën. Për qëllimet e kësaj dispozite, "prak-
tika korruptive" janë oferta e një ryshfeti, dhurate, shpërblimi ose komisioni për çdo person si një nxitje ose 
shpërblim për       kryerjen ose përmbysjen nga çdo veprim që lidhet me dhënien e një kontrate ose ekze-
kutimin e një kontrate tashmë të lidhur me autoritetin kontraktor.
Në rast të një konflikti interesi të konstatuar nga CC, por i padeklaruar nga një anëtar i EC/Jurisë, vetë 
RYSC mund të kërkojë zëvendësimin e tyre.
CC ka detyrimin të verifikojë çdo raportim të konfliktit të interesit dhe të miratojë masat e duhura për 
zgjidhje. CC ka gjithashtu të drejtën e plotë për të inicuar kontrolle në mënyrë të pavarur edhe në mung-
esë të raporteve nga anëtarët e EC/Jurisë. Në çdo rast, CC i kërkohet të raportojë në RYSC për rastet e 
konfliktit të interesit. Koordinatori, me mundësi konsultimit me CC dhe RYSC, ka të drejtë të miratojë çdo 
masë zgjidhjeje. 
CC ka detyrimin të verifikojë raportet e marra për mashtrim dhe/korrupsion dhe të raportojë në RYSC. CC 
ka gjithashtu të drejtën e plotë për të inicuar kontrolle në mënyrë të pavarur ose në bazë të raporteve të 
jashtme për të miratuar çdo masë zgjidhjeje. Në çdo rast, CC i kërkohet të raportojë për rastet e mash-
trimit dhe/ose korrupsionit që kanë ndodhur. Koordinatori, me mundësi konsultimit me CC dhe RYSC, do 
të miratojë masat e duhura për zgjidhjen dhe, kur është e nevojshme, ua raporton ato autoriteteve kom-
petente.
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Koordinatori, me mundësi konsultimit me CC dhe RYSC, rezervon të drejtën të pezullojë ose anulojë të 
gjithë procedurën dhënies së nën-grantit/marrëveshjes financiare ose të rishikojë nënshkrimin e një     
kontrate të vetme nën-granti/marrëveshje financiare, kur procesi i vlerësimit rezulton se ka qenë subjekt 
i shkeljeve thelbësore të detyrimeve, parregullsive ose mashtrimit.  

7. PROCEDURAT KONTRAKTUALE DHE MENAXHIMI FINANCIAR
Pas përfundimit të procedurave të vlerësimit, Koordinatori (RTM) përgatit dhe nënshkruan Kontratat e 
Nën-granteve (SGOS) ose Marrëveshjet Financiare (YRMC) me Përfaqësuesit Ligjorë të organizatave 
(SGOS) ose individë të rinj/grupe rinore joformale (YRMC).

Janë parashikuar dy procedura menaxhimi për kontratat e punimeve/furnizimit/shërbimit në kuadër të 
ndërhyrjeve të financuara nga RYEF (përfshirë prokurimin dhe pagesën për ofruesit):

1. Procedura e Nën-granteve - Menaxhimi i kontratave të punimeve/furnizimit/shërbimit dhe shpenzi-
meve të lidhura me nën-grantin (Linja 1 – SGOS);
2. Procedura me kostot të mbuluara – Menaxhimi i kontratave të punimeve/furnizimit/shërbimit dhe 
shpenzimet përkatëse nga RTM në emër të aplikantëve të finacuar (Linja 2 – YRMC);

Në zbatimin e projekteve të financuara nga RYEF, Koordinatori dhe Nën-Grantuesit (SGOS) duhet të 
respektojnë parimet, rregullat dhe dispozitat për prokurimet dhe shpenzimet siç parashikohen në 
Udhëzuesin praktik mbi procedurat e kontratës për veprimin e jashtëm të Bashkimit Evropian (PRAG).
Koordinatori do të identifikojë dhe shpërndajë rregulla transparente dhe efikase për menaxhimin e  ndë-
rhyrjeve të RYEF në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe procedurat e përcaktuara në 
udhëzimet PRAG. Përveç dokumentacionit kontabël të parashikuar në mënyrë eksplicite nga ligji shqiptar 
dhe nga Donatori, Koordinatori mund të vendosë të sigurojë dhe të kërkojë dokumente shtesë nga përfi-
tuesit e RYEF.
Procedura e nën-granteve është ekskluzivisht e zbatueshme për përfituesit e SGOS. Çdo dokument në 
lidhje me kostot e shkaktuara nga kjo procedurë menaxhimi duhet të jetë në përputhje me kriteret 
tatimore të përcaktuara nga autoritetet shqiptare, Koordinatori dhe Donatori. Çdo specifikim i mëte-
jshëm do të përfshihet në kontratën e dhënjes së grantit. Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të justi-
fikuara, shpenzimet SGOS mund të kryhen drejtpërdrejt nga Koordinatori dhe duhet të tregohen në 
mënyrë eksplicite në kontratat e dhënjes së nën-grantit dhe/ose shtojcat.

Dispozitat specifike kontraktuale tregohen qartë në Kontratat e Nën-Granteve dhe Marrëveshjet Financi-
are. Indikacione të tilla janë të detyrueshme për Ekipin e Projektit dhe vetë përfituesit në zbatimin e kon-
tratave.

Gjatë zbatimit të procedurave me kostot të mbuluara (Procedura 2, YRMC), Koordinatori merr përsipër të 
koordinojë menaxhimin e procedurave kontraktuale dhe blerjeve me përfituesit e RYEF, si një masë trans-
parence dhe ngritjeje kapacitetesh ndaj këtyre të fundit.

Koordinatori merr përsipër të transferojë pronësinë e mallrave të blera përmes procedura me kostot të 
mbuluara (Procedura 2, YRMC) tek përfituesit brenda datës së përfundimit të zbatimit të RYEF (indikativ-
isht 30 korrik 2023), dhe në çdo rast deri në fund të Projektit dhe në përputhje me ligjislacionin shqiptarë.
Si rregull i përgjithshëm, të gjitha kostot e bëra nga përfituesi duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e 
mëposhtme për t'u konsideruar të pranueshme:

• duhet të ndodhin gjatë periudhës së zbatimit të projektit;
• janë në përputhje me propozimin e buxhetit të vendosura në formularin e aplikimit (Aneksi B);
• janë të nevojshme për zbatimin e projektit që është objektivi i grantit;
• janë të identifikueshme, të verifikueshme dhe të dokumentuara (p.sh. kontrata, faturë, formulari i poro-
sisë), veçanërisht duke u regjistruar në regjistrat kontabël të përfituesit dhe të përcaktuara sipas stand-
ardeve të kontabilitetit në fuqi;
• janë në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor dhe sigurimeve shoqërore në fuqi;
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• janë të arsyeshme, të justifikuara dhe në përputhje me parimin e menaxhimit të shëndoshë financiar, 
veçanërisht në lidhje me ekonominë dhe efikasitetin;
• janë kryer në përputhje me legjislacionin kombëtar shqiptar;
• nuk janë të listuara si shpenzime të papërshtatshme;
• një zë shpenzimi nuk mund të mbulohet nën më shumë se një kategori shpenzimesh ose nën më shumë 
se një linjë buxhetore në një kategori të caktuar shpenzimesh.

8. PEZULLIMI DHE PËRFUNDIMI I MARRËVESHJEVE TË NËN-GRANTEVE DHE 
FINANCIARE
Në bazë të paralajmërimeve dhe raportimeve nga Ekipi i Projektit në lidhje me dështimin e pajustifikuar 
të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga çdo përfitues i RYEF-së, Koordinatori (RTM) mund të 
pezullojë dhe/ose të përfundojë kontratën përkatëse të nën-grantit ose marrëveshjes financiare në çdo 
kohë. 
Në veçanti, pezullimi dhe/ose përfundimi është i justifikueshm për secilin nga rastet e mëposhtme:

• vonesat e pajustifikuar në zbatimin e projektit, duke rrezikuar arritjen e objektivave të përcaktuara;
• keqpërdorimi i kontributit financiar, mallrave, punëve dhe shërbimeve të ofruara nga RYEF, 
veçanërisht në lidhje me objektivat e përcaktuara në aplikimin për financim dhe në kontratën e nënsh-
kruar për nën-grantë/marrëveshje financiare;
• dështimi dhe/ose refuzimi nga ana e përfituesit për të ofruar regjistrime kontabël dhe dëshmi të shpen-
zimeve siç parashikohet nga kontrata e nën-grantit/marrëveshjes financiare;
• dështimi dhe/ose refuzimi nga ana e përfituesit për të garantuar akses në të dhënat/informacionet 
përkatëse dhe vendet e investimit të projektit,
• dështimi dhe/ose refuzimi nga ana e përfituesit për të lehtësuar zbatimin të aktiviteteve të monitorim-
it.

Vendimi për pezullimin ose përfundimin e një kontrate nën-granti/marrëveshje financiare për do të 
merret nga Koordinatori duke marrë parasysh:

• shkallen e shkeljes;
• përsëritjen;
• qasja e përfituesit ndaj çështjes.

Në çdo rast, vendimi për pezullimin dhe/ose përfundimin e një kontrate nën-granti/marrëveshje financi-
are do ti njoftohet me shkrim përfituesit nga Koordinatori. Kopja e njoftimit për pezullim/përfundim do t'u 
përcillet anëtarëve të RYSC.
Në rast të përfundimit të kontratës së nën-grantit/marrëveshjes financiare, Ekipi i Projektit ka të drejtë të 
zbatojë të gjitha masat e nevojshme për rikuperimin e çdo shume të transferuar dhe të pashpenzuar ende 
nga përfituesi, si dhe çdo pajisje, automjet, dhe furnizim të ofruar për përfituesit. Çdo shumë e rikuperuar 
do të përdoret për qëllime të tjera në përputhje me objektivat e RYEF.

9. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I INICIATIVAVE TË RYEF
M&E e iniciativave të financuara nëpërmjet RYEF është pjesë integrale e strategjisë së ndërhyrjes.
Çdo kontratë nën-granti/marrëveshje financiare e nënshkruar në kuadrin e RYEF-së do të përfshijë         
detyrimin për përfituesin që t'ju sigurojë aktorëve përkatës (ekipit të projektit, ekspertëve monitorues, 
donatorit, etj.) të gjitha dokumentet ose informacionin që mund të lehtësojë aktivitetet e Monitorimit dhe 
Vlersimit, si dhe t'u japë atyre të drejtën e aksesit të pakufizuar në vendet e investimeve të RYEF-së.
Pas nënshkrimit të Kontratës së Nën-grantit (SGOS) dhe Marrëveshjeve Financiare (YRMC), një ekspert 
monitorimi dhe vlerësimi caktohet për secilin përfitues të RYEF për të siguruar një vlerësim të drejtë dhe 
të vazhdueshëm të projekteve të financuara.
Një total prej 4 ekspertësh M&E janë caktuar nga Konsorciumi (2 ADAD - Dibrër dhe Kukës, 1 AP Shkodra 
Lindore, 1 PfD - Shkodra Perëndimore) për të siguruar monitorim të gjerë në zonat e synuara.  



29

Puna e ekspertëve M&E koordinohet nga Nënpunësi i Menaxhimit të Fondit që vepron nën mbikëqyrjen e 
ngushtë të Koordinatorit të Projektit.
Bazuar në objektivat specifike, rezultatet e pritura dhe aktivitetet e secilit projekt të financuar nga RYEF, 
nga ekspertët është hartuar një Plan për M&E. Gjatë hartimit të Planit të M&E për femrat përfituese të 
RYEF-së, vëmendje e veçantë i kushtohet vlerësimit dhe zbutjes së kufizimeve që prekin gratë rurale. 
Plane të tilla përbëhen nga 4 komponentë:

1. Analiza e riskut, duke trajtuar faktorët që mund të pengojnë qëndrueshmërinë e ardhshme të projek-
teve të financuara, që do të zbatohen si në nivel vendimarrës ashtu edhe në nivel iniciative;
2. Strategjia e qëndrueshmërisë, përfshinë listë të masave zbutëse në përgjigje të rreziqeve të identifi-
kuara; Strategjia do të trajtojë gjithashtu fushat kryesore të mëposhtme në lidhje me qëndrueshmërinë:

a. asistencën teknike të nevojshme nga projekti dhe nevojat e trajnimit të përfituesit;
b. hapat për vendosjen/forcimin e bashkëpunimit ndërmjet marrësit dhe aktorëve përkatës               
(autoritetet lokale, donatorë të tjerë, agjenci qeveritare, OSHC të tjera, etj.);
c. të mbështesë veprimet dhe sinergjitë që do të aktivizohe nga projekti për të mbështetur promov-
imin e bizneseve rurale të nisura/zhvilluara nga përfituesi.                                       

3. Një grup treguesish, cilësorë dhe sasiorë, që specifikojnë vlerat bazë dhe objektive, burimet dhe 
mjetet e verifikimit për të vlerësuar progresin e projekteve;
4. Lloje specifike të veprimeve të M&E që do të zbatohen për çdo përfitues gjatë periudhës së imple-
mentimit të Projektit, të tilla si (a) takime të rregullta për mbledhjen e të dhënave (përfshirë menaxhimin 
administrativ dhe financiar); (b) vizitat e planifikuara në terren; (c) vizita të befasishme në terren; (d) vep-
rime të tjera sipas veçorive të projekteve të financuara.

Ekspertët e M&E kryejnë për çdo përfitues një vlerësim të ndërmjetëm në fazen e parë të zbatimit të 
projekteve dhe një vlerësim final në fund të tyre (tremujori i fundit i zbatimit).
Rezultatet e këtyre dy veprimeve të M&E përfshihen në raportet e vlerësimit, të hartuara nga ekspertët e 
M&E, të rishikuara nga Ekipi i Projektit (Nënpunësi i Menaxhimit të Fondit dhe Koordinatori i Projektit) dhe 
më pas bashkëndahen me RYSC-në për ti dhënë aktorëve përkatës një pasqyrim mbi zbatimin e RYEF-së 
dhe mundësinë për të sugjeruar masa korrigjuese.
Për të ruajtur dhe forcuar bashkëpunimin e vendosur me autoritetet lokale gjatë projektit, përfaqësues 
nga Rajonet dhe Bashkitë - ku janë të vendosur përfituesit e RYEF-së, ftohen nga Konsorciumi të marrin 
pjesë në veprimet e sipërpërmendura të M&E. Pjesëmarrja e autoriteteve vendore në M&E synon të rrisë 
përgjegjësinë e tyre dhe të krijojë lidhje bashkëpunimi midis tyre dhe përfituesve.

 10. VIZIBILITETI DHE KOMUNIKIMI
Ekipi i projektit, Përfituesit, RYSC dhe të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin e projekteve të RYEF-së do 
të marrin të gjitha masat e nevojshme për të komunikuar se Bashkimi Evropian ka financuar projektet, 
RYEF-në dhe të gjitha aktivitetet dhe investimet përkatëse. Këtu përfshihet prania e stemës së BE-së në 
dokumente, materiale dhe formularë, si dhe vendosja e ngjitësve, tabelave, banderolave, etj. në pajisjet 
dhe/ose ndërtesat që kanë janë realizuar nga investimet e RYEF. Të gjitha këto masa duhet të jenë në 
përputhje me udhëzimet e përcaktuara në udhëzimet e Komunikimit dhe Vizibilitetit për Veprimet e 
Jashtme të BE-së.
Ekipi i Projektit ka përgjegjësinë të mbikëqyrë, dhe nëse është e nevojshme, të kërkojë, përshtatjen e duhur 
dhe në kohë të përfituesve me kërkesat e vizibilitetit të përcaktuara nga Donatori dhe Konsorciumi.
Përfituesit e shërbimeve financiare të RYEF duhet të:

• mbështesë Konsorciumin ybatues Rural-You dhe Ekipin e Projektit në të gjitha veprimet përkatëse të 
vizibilitetit; 
• të ndjekë dispozitat e Kërkesave të Komunikimit dhe Vizibilitetit për Veprimet e Jashtme të BE-së; dhe
• të marrë parasysh strategjinë e përgjithshme C&V të projektit, të paraqitur në kuadër të Planit C&V 
Rural-You.
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Ekipi i Projektit do të planifikojë seanca të veçanta trajnimi për përfituesit e SGOS për të ndërtuar    
kapacitetet e tyre në lidhje me C&V, në përputhje me standardet e kërkuara.

Të gjitha projektet e mbështetura nga SGOS duhet të përfshijnë të paktën një veprim të shpërndarjes për 
të rritur ndërgjegjësimin e komuniteteve lokale mbi ndikimin e tij në rininë rurale.

Të gjitha dokumentet e nevojshmë që lidhen me aplikantët e mundshëm SGOS dhe YRMC do të vihen në 
dispozicion në: www.rtm.ngo/RYEF/ 

11. DOKUMENTET 
11.1 SGOS

1. SGOS  Paketa e Aplikimit

       1.1 SGOS Udhëzime për aplikantët 

 1.1.1 SGOS Aneksi A - Formati i Aplikimit

 1.1.2 SGOS Aneksi B - Buxheti

 1.1.3 SGOS Aneksi C - Kuadri logjik
2. SGOS Formati i Vlerësimit

11.2 YRMC

1. YRMC Paketa e Aplikimit

        1.1 YRMC Rregullat dhe Udhëzimet

 1.1.1 YRMC Aneksi A - Formati i Aplikimit

 1.1.2 YRMC Aneksi B - Buxheti

2. YRMC Formati i Vlerësimit


