
Termat e Referencës
Ekspert/e i/e jashtëm – Profili 3 “Mbrojtja e mjedisit rural”

1. Përmbledhje

Titulli i projektit: Rural Albanian Youth (RURAL-YOU) 

Kontrata e Grantit: IPA/2020/421-809

Periudha: Mars 2022 – Prill 2022

Roli: Ekspert/e i/e jashtëm për Komisionin e vlerësimit SGOS dhe Jurisë YRMC – Profili 3 “Mbrojtja e mje-

disit rural”

Vendi: Rruga Kardinal Mikel Koliqi, Shkodër, 4001, Shqipëri

Përgjegjësi: Koordinatori i projektit RTM, Shkodër, Shqipëri

2. Background

Në kuadër të projektit Rural Albanian Youth (RURAL-YOU) [IPA/2020/421-809], financuar nga Bashkimi 

Evropian, është krijuar Fondi i Mbështetjes Rural-You (RYEF), si një mjet mbështetjeje financiare dhe 

teknike për organizatat lokale individët dhe grupet joformalë të të rinjve.

RYEF ka për qellim të forcojë kontributin e rinisë rurale në zbatimin e agjendës së anëtarësimit të 

Shqipërisë në BE në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, veçanërisht duke rritur pjesëmarrjen e të rinjve 

në jetën sociale dhe ekonomike të komuniteteve rurale në zonat e thella të Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës.

The RYEF synon të rrisë a) aktivizmin rinor për zhvillim të qëndrueshëm, b) nivelin e proaktivitetit të organ-

izatave lokale në promovimin e fuqizimit të rinisë rurale dhe c) kapacitetet e organizatave lokale në 

menaxhimin dhe zbatimin e projekteve të financuara nga BE.

RYEF përbëhet nga 2 (dy) linja financimi:

Linja 1 – Skema e nën granteve për organizatat locale (SGOS): Mbështetja e projekteve në shkallë të 

mesme të promovuara nga organizatat lokale që fokusohen në punësimin dhe zhvillimin profesional të 

rinisë rurale në bujqësi dhe zhvillim rural.

Line 2 – Konkursi i krijuesve të rinj rural (YRMC): Mbështetja e projek-ideve të vogla dhe konkrete të 

promovuara nga të rinjtë dhe grupe joformale të rinjësh që fokusohen në start-up dhe/ose zhvillimin e 

sipermarrjës dhe aktiviteteve të vetëpunësimit në bujqësi dhe në zhvillimin rural.

3. Detyra e përgjithshme

Eksperti/e i/e jashtëm do të jetë pjesë e Komisionit të vlerësimit të SGOS dhe Jurisë YRMC, në mënyrë që 

të marrë pjesë në procesin e vlerësimit të propozimeve të paraqitura nga aplikantët, siç përcaktohet në 

Manualin Operativ të RYEF.

4. Detyra specifike

Eksperti/e i/e jashtëm pritet të:

- Marrë pjesë në takimet e Komisionit të vlerësimit të SGOS dhe Jurisë YRMC në Zyrën e Projektit 

Rural-You në Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi 124/6, për të kryer funksionet e vlerësimit sipas Man-

ualit Operativ të RYEF;

- Marrë pjesë në mënyrë proaktive në mbledhjet Komisionit të vlerësimit të SGOS dhe Jurisë YRMC, 

duke kontribuar në vlerësimin e duhur dhe objektiv të propozimeve të paraqitura përpara se anëtarët 

të shprehin votat e tyre sipas Manualit Operativ të RYEF;

- T'i japë rekomandime Ekipit të Projektit për të lehtësuar shqyrtimin e propozimeve të parapërzgjedhu-

ra përpara nënshkrimit të marrëveshjeve financiare me përfituesit RYEF;

- Të kryejn të gjitha detyrat e tyre duke respektuar afatet e dakordsuara, me integritet të lartë dhe në 

përputhje të plotë me parimet e sjelljes së mirë dhe dispozitat e Seksionit 6 të Manualit Operativ RYEF.

Financuar nga
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5. Rezultatet:

- Pjesëmarrja proaktive dhe kontributi cilësor në punimet e Komisionit të vlerësimit të SGOS dhe Jurisë 

YRMC, duke siguruar vlerësim të drejtë dhe objektiv të propozimeve të paraqitura;

- Rekomandime për Ekipin e Projektit për të thjeshtuar procesin e shqyrtimit të iniciativave të parazg-

jedhura përpara nënshkrimit të marrëveshjeve financiare përkatëse.

6. Kohëzgjatja dhe periudha

Detyra pritet të kërkojë gjithsej 7 (shtatë) ditë angazhimi në Shkodër, nga fundi i marsit 2022 deri në prill 

2022. Numri i saktë i ditëve mund të ndryshojë, në varësi të nevojave që dalin gjatë procedurave të 

vlerësimit.

7. Eksperiencat ë kërkuara

- Diplomë universitare në sektorët përkatës, veçanërisht me specializim në zhvillimin e qëndrueshëm 

rural, menaxhim të qëndrueshëm biznesi, ose çdo fushë tjetër të ngjashme;

- Eksperiencë profesionale 5-vjeçare e dëshmuar në iniciativat mjedisore në zonat rurale, mbrojtja e 

mjedisit, menaxhimi i zonave të mbrojtura, praktikat mjedisore të qëndrueshme komunitare, etj.

- Të mos jetë në një situatë konflikti interesi;

- Banues në Shqipëri;

- Jo-banues ose i/e lindur në asnjë nga zonat e synuara të RYEF (d.m.th. Bashkitë Malësi e Madhe, Vau 

Dejës, Pukë, Fushë Arrëz, Tropojë, Has, Kukës, Dibër, Bulqizë, Mat dhe Klos);

- Të mos ketë pasur ndonjë rol të mëparshëm në Projekt (p.sh. si ofrues shërbimi, ekspert i jashtëm, 

trajner, etj.);

- Njohuri të shkëlqyera të ciklit të menaxhimit të projekteve dhe sektorit të shoqërisë civile;

- Njohës i rrethanave në zonat e synuara të RYEF;

- Niveli i lartë i profesionalizmit dhe integritetit;

- Aftësitë për të punuar në mënyrë të pavarur në afate të shkurtra, dhe në koordinim më antarët e tjerë 

vlerësues;

- Motivim i fortë dhe vëmendje ndaj detajeve, veçanërisht në lidhje me të rinjtë, temat e zhvillimit rural 

dhe procedurat e vlerësimit.

8. Raportimi

Eksperti do t’i kërkohet një raport i shkruar, duke përfshirë rekomandimet e tij për Ekipin e Projektit në 

mënyrë që të thjeshtojë procesin e shqyrtimit të projekteve të parapërzgjedhura përpara nënshkrimit të 

marrëveshjeve financiare.

Raportimi do të përfshijë: identifikimin e fushave problematike dhe rekomandime për përmirësimin e 

projekteve të propozuara, dhe (nëse është e aplikueshme) nismat potenciale për ngritjen e kapaciteteve 

dhe asistencës teknike që mund të ndihmojnë në zhvillimin e aftësive menaxhuese të përfituesve.

Raporti kërkohet t'i dërgohet Koordinatorit (RTM) mundësisht brenda maksimumit 5 ditë pune nga dita e 

fundit e Procesit të Vlerësimit.

Miratimi i raportit nga Koordinatori do të jetë bazë për dhënien e rimbursimit përfundimtar të shpenzi-

meve të kryera nga eksperti për angazhimin.

PËR TË APLIKUAR
Ftohen të interesuarit të dorëzojnë CV të azhornuar (mundësisht në formatin Europass) dhe një 

dokument identifikimi nëpërmjet emailit në: rtm.albania@rtm.ngo, deri me 9 mars 2022, ora 16:00.

Aplikime të dorëzuara në mënyrë tjetër nuk do të merren në konsideratë. 

Vetëm individët të përzgjedhur do të kontaktohen nga Volontari nel Mondo RTM.  
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