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Konkursi i Krijuesve të Rinj Rural zhvillohet në kuadër të projektit Rural Albanian Youth (Rural-You), financ-
uar nga  Bashkimi Evropian [GC IPA/2020/421-809] dhe zbatuar nga RTM – Volontari nel Mondo, në part-
neritet me ADAD Malore, AgroPuka, Fondacioni Partneritet për Zhvillim (PfD), Rrjeti Shqiptar për Zhvillim-
in Rural (ANRD), dhe Shoqata e Sipërmarrësve të Rinj Bujqësor AGIA – CIA – Fermerët Italian.

Ky udhëzues u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjeg-
jësi e vetme e  Volontari  nel  Mondo RTM dhe partnerëve, nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet 
e Bashkimit Evropian.

TË GJITHA PALËT E INTERESUARA NË KËTË THIRRJE PËR APLIKIME
JANË TË INKURAJUARA QË TË KONTAKTOJNË EKIPIN E PROJEKTIT

PËRMES ZYRAVE RURAL-YOU:

Zyra lokale Rural-You Shkodra Perendimore  
Rruga Kardinal Mikel Koliqi, Shkodër, 4001,  

Email: ruralyou.shkoder@gmail.com - Tel. +355 672633216

Zyra lokale Rural-You Shkodra Lindore
AgroPuka, Lagjia e Re, Pukë, 4401, 

Email: ruralyou.puke@gmail.com - Tel. +355 685255346

Zyra lokale Rural-You Kukës
Rruga "Zogu i Parë", Lagjia 5, Kukës, 

Email: ruralyou.kukes@gmail.com - Tel: +355 676784150

Zyra lokale Rural-You Dibër
Rruga Tercilio Kardinali, Peshkopi, Dibër, 

Mail: ruralyou.diber@gmail.com - Tel: +355 672472546
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TË GJITHA INFORMACIONET DHE DOKUMENTET JANË NË DISPOZICION NË ÇDO 
KOHË ONLINE NË: www.rtm.ong/RYEF/

PËR INFO TË MËTEJSHME NDIQNI RRJETET  SOCIALE RURAL-YOU 
FACEBOOK:  @RuralYou - INSTAGRAM: @rural_you

OSE

KONTAKTONI AGJENTËT E ZHVILLIMIT LOKAL NË ZYRAT LOKALE RURAL -YOU 
NË SHKODËR, PUKË, KUKËS DHE DIBËR.
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Titulli

Donatori

Konsorciumi i
Partnerëve

Vendndodhja

Kohëzgjatja

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 Zhvillimin Rural
Shoqata e Sipërmarrësve të Rinj Bujqësorë

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 synuara të
    moshës 18-35 vjeç [200 të rinj]
- Organizata lokale dhe aktive në sektorin e bujqësisë dhe të zhvillimit 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 targetuara 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 rinjtë që jetojnë në zonat e thella në aktivitete
rrjetëzimi dhe dialog politikash

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 (ToT) për drejtues dhe menaxhues të OSHC-ve part-
nere shqiptare mbi fuqizimin e rinisë rurale.
1.3 Kurs trajnimi profesional për organizatatlokale të synuara 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 mepro-
fesionistë të rinj të komunikimit dhe shoqata të Diasporës Shqiptare.

AC 2 - “AKTIVIZMI”
2.1 Ngritja e Fondit të Dhurimit 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 rurale.
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 (PM&E)  i projekteve rinore të
financuara në kuadër të Fondit RURAL-YOU në bashkëpunim me qeverisjen 
lokale të zonave të synuara.

AC 3 – “RRJETIZIMI”
3.1 Tryeza pune me pjesëmarrje për të zhvilluar organizimin e brendshëm 
dhe planifikimin strategjik të Rural Youth Hub.
3.2 Shkëmbim vizitash për anëtarët e Rural Youth Hub bashkëndarjen e 
eksperienca me iniciativa thelbësore rinore rurale në nivel kombëtar dhe të 
BE-së.
3.3 Kurs trajnimi për anëtarët e Rural Youth Hub rreth advokimit për zhvillim-
in rural.
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Objektivi i
përgjithshëm

Objektivat specifike

Rezultati e Pritshme 

Rezultatet e
pritshme

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-së 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 Rritja e nivelit të proaktivitetit të organizatave lokale në promovimin e
      fuqizimit të rinisë rurale.
1.3 Rritja e punësimit të të rinjve nga komunitetet e largëta të synuara në

bujqësi dhe zhvillim rural.

1.4 Rritja e kapaciteteve të organizatave lokale në menaxhimin dhe
zbatimin e projekteve të financuara nga BE.

2.1 Forcimi i kapaciteteve dhe përmirësim i të paturit  aksesit në skemat e
financimit për të rinjtë që tashmë po ndikojnë në ndryshimin e peizazhit
rural të Shqipërisë së Veriut.

2.2 Rritja 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 Rural (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 (OJF)
Linja 2 – Nr. 14 individë të rinj ose grup joformal të rinjsh

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

FONDI I MBËSHTETJES RURAL-YOU (RYEF)
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FONDI I MBËSHTETJES RURAL-YOU (RYEF)

Skema e nën-granteve për Organizatat lokale
(SGOS)

Loti 1
- Qarku i Shkodrës 120.000 €

Loti 1
- Rinia në  Bujqësi 50.000 €

Loti 2
– Qarku i Kukësit 60.000 €

Loti 2 - Rinia për Turizëm
të Qëndrueshëm 50.000 €

Loti 3
-  Qarku i Dibrës 60.000 €

Loti 3 – Rinia në Mbrojtjen
e Mjedisit Rural 25.000 €

Totali SGOS 240.000 €

Totali i Fondit të Mbështetjes RYEF: 365.000 €

Total YRMC 125.000 €

Konkursi i Krijuesve të Rinjë (YRMC)

1. KONKURSI I KRIJUESVE TË RINJË RURAL (YRMC)
1.1 OBJEKTIVAT 
Objektivi i përgjithshëm i RYEF është 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 është të rrisë pjesëmarrjen e rinisë në jetën sociale, ekonomike dhe politike të komu-
niteteve rurale të veri-lindjes së Shqipërisë, përkatësisht në zonat e thella të Qarqeve: Shkodër, Kukës dhe 
Dibër.

Objektivi i Konkursit të Krijuesve të Rinjë (YRMC) është të mbështesë projektet në shkallë të vogël dhe konk-
rete të promovuara nga grupe rinore joformale ose individë të rinj që fokusohen në start-upe dhe/ose zhvil-
limin e aktiviteteve të sipërmarrjes dhe të vetëpunësimit në bujqësi dhe zhvillim rural.

Rezultatet e pritshme të YRMC janë:

2.1 Forcimi i kapaciteteve dhe përmirësimi i aksesit në skemat e financimit për të rinjtë që    
tashmë po ndryshojnë peizazhin rural të Shqipërisë së Veriut.

2.2 Rritja e punësimit të të rinjve nga zonat e thella në bujqësi dhe zhvillim rural.

1.2 ÇËSHTJET PRIORITARE TË KËTIJ KOKURSI
Në kuadër të këtij Konkursi, projektet e propozuara duhet të jenë inovatore dhe të adresojnë të paktën një 
nga 3 sektorët e mëposhtëm prioritarë dhe të pranueshëm, të konsideruar strategjikë për zhvillimin 
socio-ekonomik të zonave të largëta të synuara dhe kontributin e të rinjve:

1) Bujqësi, 
2) Turizëm i Qëndrueshëm,
3) Mbrojtje e Mjedisit Rural.

1.3 SHPËRNDARJA FINANCIARE
Shuma e përgjithshme e vënë në dispozicion në kuadër të këtij konkursi është 125.000 €. Konsorciumi Zbat-
ues rezervon të drejtën të mos japë të gjitha fondet në dispozicion, sipas kushteve të përcaktuara në Manu-
alin Operativ të RYEF.
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Shuma e përgjithshme është e ndarë në mënyrë si më poshtë:

Lotet
Konkursi parashikon 3 Lote, që korrespondojnë me 3 sektorët prioritarë të sipërpërmendur:

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 €).  

Aplikantët duhet të tregojnë qartë se për cilin lot po aplikojnë.

Nëse alokimi i fondit të treguar për një lot specifik nuk mund të përdoret për shkak të cilësisë së pam-
jaftueshme ose numrit të aplikimeve të prezantuara, Konsorciumi Zbatues rezervon të drejtën të rialokojë 
fondet e mbetura, sipas kushteve të përcaktuara në Manualin Operativ të RYEF.

Madhësia e granteve
Çdo grant i kërkuar sipas kësaj thirrjeje për konkurs duhet të jetë ndërmjet shumave minimale dhe maksi-
male të mëposhtme:

• Shuma minimale: nuk ka minimum,
• Shuma maksimale: 10.000 €. 

Mbështetja finaciare mbulon 100% të kostove të pranueshme të projekteve. Ju lutemi vini re, kontributet në 
natyrë nuk konsiderohen si kosto të pranueshme (shih Seksioni 2.1.3)
Kriteret e aplikuara për përcaktimin e shumës së saktë të mbështetjes financiare janë kërkesat financiare të 
paraqitura nga aplikanti. Pas dhënies së rekomandimeve nga Juria e RYMC-së, Ekipi i Projektit kryen një 
rishikim të kujdesshëm të projekteve të parazgjedhura, duke përfshirë rishikimin teknik (aktivitetet) dhe 
financiar (buxhetin) për të korrigjuar çdo gabim dhe kosto të papërshtatshme. Shuma përfundimtare e 
mbështetjes financiare mund të ndryshojë nga ajo e kërkuar. Pas shqyrtimit dhe para marrëveshjes kon-
traktuale, Koordinatori mund të kërkojë ridorëzimin e projekteve të ndryshuara nga aplikantët. 

2. RREGULLAT E KONKURSIT
Këto udhëzime përcaktojnë rregullat për dorëzimin, përzgjedhjen dhe zbatimin e projekteve të financuara 
nga ky konkurs.

2.1 KRITERET E PRANUESHMERISË
Ekzistojnë tre grupe kriteresh të pranueshmerisë që lidhen me:

(1) Subjektet e pranueshme 
(2) Aktivitetet e pranueshme
(3) Kostot e përshtatshme

2.1.1 Subjektet e pranueshme
Për të pasur akses në fondet e ofruara nga YRMC, aplikantët duhet të përmbushin kriteret e treguara më 
poshtë (“kushtet e detyrueshme”):

• të jetë një i/e ri/e (18-35 vjeç, në momentin e aplikimit) ose një grup të rinjsh joformal (maks. 4 individë); 
• të jetë banues në bashkitë e mëposhtme (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. 

Aplikuesi duhet të aplikojë i/e vetëm. Bashkë-aplikuesit nuk mund të përfshihen në aplikim.
Për aplikimet nga grupet e të rinjve në projekt duhet të identifikohet një udhëheqës grupi, por në rast së 
fitojnë, Marrëveshjen e Financimit e nënshkruajnë të gjithë anëtarët.

2.1.2 Aktivitetet e pranueshme
Kohëzgjatja
Kohëzgjatja e planifikuar e projektit nuk mund të jetë më e pak se 6 muaj dhe as më shumë se 12 muaj.
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Sektorët
Në kuadër të këtij Konkursi, aplikantët duhet të propozojnë projekte inovative që adresojnë të paktën një 
nga 3 sektorët e mëposhtëm prioritar dhe të pranueshëm, të konsideruar strategjikë për zhvillimin 
socio-ekonomik të zonave të largëta të synuara:

1) Bujqësi, 
2) Turizëm i Qëndrueshëm,
3) Mbrojtje e Mjedisit Rural.

Aplikimet duhet të paraqesin rezultate të qarta, të matshme dhe të arritshme që sigurojnë përmbushjen 
e qellimit të projekt-idesë. Gjithashtu, logjika e aktiviteteve duhet të ndërlidhen qartë me arritjen e rezul-
tateve të projekt-idesë brenda afatit të propozuar.
Vendndodhja
Projekt-ide duhet të zhvillohet në SHQIPËRI, në një nga Bashkitë e mëposhtme (zonat target):

   • 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.

Shënim: Aktivitetet individuale mund të kryhen jashtë kufijve administrativë të zonave të synuara të 
përmendura më sipër, nëse ato janë qartësisht të rëndësishme për arritjen e rezultateve.
Lloji i aktiviteteve
Lista e aktiviteteve të pranueshme sipas YRMC përfshinë: 

a. mbështetje për start-up inovative dhe të drejtuar nga të rinjtë; 
b. diversifikimi i aktiviteteve bujqësore dhe jo-bujqësore që çojnë në krijimin e mundësive të reja të 
punësimit për të rinjtë; 
c. projekte që përqendrohen në digjitalizimin dhe reklamimin në internet të bizneseve të qëndrueshme 
të drejtuara nga të rinjtë; 
d. projekte që inkurajojnë vazhdimësinë e brezave; 
e. start-up dhe/ose zhvillim i shërbimeve mbështetëse për përfitimin e sipërmarrësve dhe operatorëve 
të rinj ruralë.  

Llojet e tjera të aktiviteteve mund të konsiderohen të pranueshme, me kusht që të jenë rreptësisht të 
lidhura me arritjet e objektivave dhe rezultatet e pritshme të RYEF-së dhe YRMC-së, dhe në përputhje me 
sektorët prioritarë të YRMC.
Shënim: Në varësi dhe në përputhje me rregullat aktuale kundër përhapjes së pandemisë Covid-19, aktivi-
tetet e propozuara duhet të marrin në konsideratë kufizimet e mundshme dhe të përfshijnë hapësirën për 
strategjitë alternative që mund të sigurojnë zbatimin e projektit dhe arritjen e rezultateve të tij në rast të 
kufizime të mëtejshme.

Vizibiliteti
Aplikantët bien dakord të mbështesin Konsorciumin Zbatuesi të Rural-You në të gjitha veprimet 
përkatëse të vizibilitetit dhe duhet të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për të publikuar faktin që 
Bashkimi Evropian ka financuar projektin.

Aplikantët duhet të jenë në përputhje me objektivat dhe prioritetet dhe të garantojnë vizibilitetin e 
financimit të BE-së (shih Manualin e Komunikimit dhe Vizibilitetit për veprimet e jashtme të BE-së të 
specifikuara dhe të publikuara nga Komisioni Evropian në
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en).

Barazia gjinore
Barazia gjinore është një prioritet ndërsektorial i Rural-You, në përputhje me politikat e BE-së dhe si bash-
këpunimin zhvillimor, për këtë arsye është një prioritet i rëndësishëm edhe i këtij konkursi.
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Rural-You u kërkon aplikantëve të përfshijnë barazinë gjinore në projektet e tyre. Projekt-idet e 
propozuara duhet të marrin në konsideratë nevojat, kufizimet dhe përspektivat e femrave dhe meshkujve, 
dhe të ketë një impakt pozitiv për secilën gjini, në veçanti për vajzat rurale.

Llojet e mëposhtme të iniciativave/aktiviteteve janë të papërshtatshme:
 • Iniciativat që kanë të bëjnë vetëm ose kryesisht me sponsorizime individuale për pjesëmarrje në work-
shope, seminare, konferenca dhe kongrese;
 • Iniciativat që kanë të bëjnë vetëm ose kryesisht me bursa individuale për studime ose kurse trajnimi;
 • Iniciativat që mbështesin partitë politike apo zgjedhjet e kandidatëve;
 • Iniciativa të cilat rrezikojnë mjedisin;
 • Iniciativat e kufizuara në donacione bamirësie dhe qëllime humanitare; 
 • Iniciativat që konsistojnë tërësisht ose në pjesën më të madhe në punë ose studime përgatitore;
 • Iniciativat që zhvillohen kryesisht jashtë zonave të pranueshme;
 • Iniciativat/aktivitetet që nuk përputhen me objektivat e thirrjes përaplikime;
 • Iniciativat që mbështesin aktivitetet e paligjshme,
 • Iniciativat që mbështesin aktivitetet fetare,
 • Ndihma emergjente ose bamirësi;
 • Mbështetje financiare për palët e treta;
 • Produkte ose shërbime që i përkasin sektorëve të veçantë që nuk janë të pranueshëm në përputhje 
me praktikat e BE-së (duhani, lojërat e fatit, ushtria).

Përveç nëse ato janë të domosdoshme për arritjen e rezultateve të synuara të projektit, në parim, aktivite-
tet e përshkruara më poshtë nuk do të mbështeten:

 • Konferencat ose tryezat e rrumbullakëta;
 • Kërkime dhe studime fizibiliteti, veçanërisht si mjet për të hartuar pjesën tjetër të ndërhyrjes.

Numri i aplikimeve dhe granteve për aplikantët
Aplikanti nuk mund të paraqesë më shumë se 1 (një) kërkesë sipas kësaj Thirrje për Aplikime.

Shënim: Nëse dorëzohen më shumë se 1 aplikim, vetëm aplikimi që dorëzohet i pari do të merret në kon-
siderat për vlerësim.

2.1.3 Pranueshmëria e kostove: kostot që mund të përfshihen
Vetëm 'kostot e pranueshme' mund të mbulohen. Si rregull i përgjithshëm, kostot e pranueshme janë 
kostot e përfshira në Buxhet (Aneksi B) dhe në përputhje me objektivat dhe prioritetet i konkursit YRMC 
dhe RYEF. Buxheti (Shtojca B) është njëkohësisht një vlerësim i kostos dhe një tavan i përgjithshëm për 
'kostot e pranueshme'. Kategoritë specifike të kostove që janë të pranueshme dhe jo të pranueshme janë 
treguar më poshtë.

Kosto direkte të pranueshme
Në formën e mbajtjes së kostos nga Konsorciumi (nuk do të ketë transferim fondesh) YRMC mund të 
mbështesë aktivitetet/të mbulojë kostot e mëposhtme:

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

Shënim: Në rast se në projekt janë parashikuar kosto investimi (punime përmirësimi, blerja e pajisjeve/-
makinerive, etj.), aplikanti duhet të sigurojë dëshminë e pasurisë ose kushtet e përdorimit të saj (kontrata 
e qirasë, etj.). Lejet ligjore do të konsiderohen si dokumentacion i detyrueshëm që do të mblidhet përpara 
nenshkrimit së kontratës.
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Kostot e papranueshme
Kostot e mëposhtme nuk janë të pranueshme:

• borxhet dhe tarifat e shërbimit të borxhit (kamatat);
• parashikimet për humbjet ose detyrimet e mundshme në të ardhmen;
• kostot e deklaruara nga përfituesi dhe të financuara nga një projekt apo program tjetër;
• blerja, qiraja ose dhënia me qira e tokës dhe objekteve ekzistuese; me përjashtim të blerjes së tokës 
për një shumë nën 10% të shpenzimeve të pranueshme të operacionit në fjalë;
• humbjet e këmbimit valutor;
• kredi ndaj palëve të treta;
• kostot e pagave të personelit të administratave publike;
• detyrimet doganore dhe të importit apo çdo pagesë tjetër;
• gjobat, penalitetet financiare dhe shpenzimet e mosmarrëveshjes ligjore;
• kostot operative të përgjithshme të aplikantit jo të lidhura me zbatimin e projektit në fjalë;
• pajisje të përdorura;
• tarifat bankare, kostot e garancive dhe tarifat e ngjashme;
• kostot, tarifat dhe humbjet e këmbimit valutorë, si dhe shpenzime të tjera thjesht financiare;
• kontributet në natyrë;
• taksat, përfshirë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH);
• kostot e konsulencës për përgatitjen e projektit;
• kostot e bëra para fillimit të zbatimit të projektit.
• financim retroaktiv për projektet që janë tashmë në zbatim ose të përfunduara;
• subvencione financiare për individë/organizata të tjera;
• kostot indirekte të shkaktuara në kryerjen e ndërhyrjes 
• kostot e amortizimit të pajisjeve.

Pas rekomandimit nga Juria e YRMC për dhënien e fondeve, Ekipi i Projektit kryen një rishikim të 
kujdesshëm të projekteve të parazgjedhura, duke përfshirë rishikimin teknik (aktivitetet) dhe financiar 
(buxhetin) për të korrigjuar çdo gabim dhe kosto të papërshtatshme; kështu, shuma përfundimtare e 
mbështetjes financiare mund të ndryshojë nga ajo e kërkuar. Pas shqyrtimit dhe para marrëveshjes kon-
traktuale, Koordinatori mund të kërkojë ridorëzimin e projekteve të ndryshuara nga aplikantët.
Rreth buxhetit
Aplikantët mbajnë përgjegjësi të plotë për korrektësinë dhe saktësinë e buxhetit të propozuar duke përf-
shirë gabimet aritmetike, pasaktësitë, kostot joreale dhe kostot e papërshtatshme.
Në Aneksin B - Buxheti, “Arsyetimi i kostove”, për çdo zë buxhetor aplikanti duhet:

•Përshkrua informacionin dhe metodat e përdorura për të përcaktuar kostot për njësi, kostot e 
padeklaruara (lumpsum) dhe/ose tarifat fikse, të kostove të referuara;
•Shpjegoj qartë formulat e përdorura për llogaritjen e shumave përfundimtare të lejueshme.

2.1.4 Klauzola e Etikës dhe Kodi i Sjelljes
Ju lutem referojuni Seksionit 6 të Manualit Operativ RYEF.

2.2. SI TË APLIKONI DHE PROCEDURAT QË DUHET TË NDIQNI
Për të aplikuar për këtë thirrje për aplikime, aplikantët kryesorë duhet të ndjekin procedurat e 
mëposhtme:

2.2.1 Përmbajtja e aplikimit
Aplikimet duhet të dorëzohen duke përdorur formularët e aplikimit të aneksuara në këto udhëzime:

• Formulari i Aplikimit (shtojca A), dhe
• Buxheti (Shtojca B).
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Aplikantët duhet të aplikojnë në gjuhën shqipe. Buxheti duhet të jetë në EURO (pa TVSH). Aplikimet e 
shkruara me dorë nuk do të pranohen.
Aplikantët duhet gjithashtu t'i bashkëngjisin aplikimit të tyre një kopje elektronike të skanuar të doku-
menteve mbështetëse të mëposhtëm:

• Dokumenti identifikimi të vlefshëm (kartë identiteti ose pasaportë);
• Curriculum Vitae (CV) e përditësuar (mundësisht në formatin Europass);
• Vertetim banimi në një nga zonat e synuara (“Certifikat Personale” nga e-Albania, ose vertetim nga 
Bashkia përkatëse).

Asnjë dokument tjetër nuk duhet të dërgohet. Ju lutemi plotësoni formularët e aplikimit me kujdes dhe sa 
më qartë që të jetë e mundur në mënyrë që të mund të vlerësohen siç duhet. Çdo mospërputhje e madhe 
në aplikim mund të çojë në refuzimin e aplikimit.
Juria e YRMC rezervon të drejtën të kërkojë informacione të mëtejshme dhe/ose dokumentacion 
mbështetës nga aplikanti kur informacioni i dhënë është i paqartë dhe/ose i pamjaftueshëm për të kryer 
një vlerësim objektiv.

2.2.2 Ku dhe si ti dërgoni aplikimet
Aplikimet duhet të dorëzohen online në adresën elektronike: rtm.albania@rtm.ngo 
Subjekti i e-mail duhet të jetë: Aplikim për YRMC - Emri i Aplikantit.
Aplikimet e dërguara me çdo mënyrë tjetër (p.sh. me faks ose postë) ose të dorëzuara në adresa të tjera 
do të refuzohen.
Aplikantët mund të verifikojnë që aplikimi i tyre është i plotë duke përdorur listën kontrolluese të përfshirë 
në Formularin e Aplikimit (Shtojca A). Aplikimet jo të plota mund të refuzohen.
Me dorëzimin e aplikimit, aplikanti do të marrë një njoftim konfirmimi përmes emailit, duke përfshirë kon-
firmimin e Lotit, datën/orën dhe numrin e protokollit të aplikimit.

2.2.3 Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 18 Mars 2022, ora 16:00.
Aplikanti këshillohet të mos presë deri në ditën e fundit për të dorëzuar aplikimin e tij, pasi trafiku i 
rënduar i Internetit ose një defekt në lidhjen e internetit (përfshirë ndërprerjen e energjisë elektrike, etj.) 
mund të çojë në vështirësi për dorëzim. Konsorciumi zbatues nuk mban përgjegjësi për ndonjë vonesë për 
shkak të vështirësive të lartpërmendura.

Çdo aplikim i dorëzuar pas afatit përfundimtarë do të refuzohet.
Informacione të mëtejshme rreth këtij Konkursi
Sesionet informuese për të rinjtë/grupet joformale të interesuara për të aplikuar në këtë konkurs do të 
organizohen nga Rural-You Desks në bashkitë e synuara në Shkurt 2022.

Ditë të veçanta konsultimi do të organizohen nga Ekipi i Projektit në secilën zonë të synuar (nr. 1 ditë për çdo 
Zyrë të Rural-You, gjithsej 4 ditë), duke u fokusuar në: 1- Dhënien e sqarimeve për aplikantët e mundshëm 
mbi procedurat dhe kushtet e vendosura për YRMC-të; 2- Mbështetje e aplikantëve në analizimin dhe 
kuptimin e formularëve të aplikimit; 3- Mbështetje e aplikantëve në orientimin midis linjave të financimit 
në dispozicion.

Modaliteti i saktë, koha dhe vendndodhja e sesioneve informative dhe ditëve të konsultimit për këtë thirr-
je për aplikime do të komunikohen në faqen e internetit të Volontari nel Mondo RTM dhe në rrjetet e med-
iave sociale të projektit Rural-You. Aplikantëve u rekomandohet që ti monitorojnë të dyja rregullisht. 

Shënim: Në  mënyrë që  të  minimizohen  rreziqet e mundshme të lidhura  me pandeminë Covid-19 , aktivi-
tetet e drejpërdrejta mund  të  zëvendësohen  nga  sesionet online. Ju lutem monitoroni faqen e internetit/ 
rrjetet sociale  të mëposhtme për çdo informacion të mëtejshëm.

Aplikantët potencialë mund të dërgojnë gjithashtu kërkesa për informacion në rtm.albania@rtm.ngo në 
çdo kohë. Pyetjet dhe përgjigjet përkatëse do të botohen në: www.rtm.ong/RYEF/.
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TË GJITHA INFORMACIONET DHE DOKUMENTET JANË NË DISPOZICION NË ÇDO 
KOHË ONLINE NË: www.rtm.ong/RYEF/

PËR INFO TË MËTEJSHME NDIQNI RRJETET  SOCIALE RURAL-YOU 
FACEBOOK:  @RuralYou - INSTAGRAM: @rural_you

OSE

KONTAKTONI AGJENTËT E ZHVILLIMIT LOKAL NË ZYRAT LOKALE RURAL -YOU 
NË SHKODËR, PUKË, KUKËS DHE DIBËR.
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2.3 VLERËSIMI DHE PËRZGJEDHJA E APLIKIMEVE
Procedura e vlerësimit ndahet në 3 hapa kryesorë: 

HAPI 1 – Kontrolli Administrativ
Kryhet nga një komision i formuar nga Koordinatori dhe Sekretariati i RYEF, duke verifikuar nëse:

• Janë përmbushur kriteret e përshtatshmërisë të parashikuara nga Manuali dhe Rregullat & Udhëzimet 
e YRMC;
• Të gjitha dokumentet dhe formatet e kërkuara janë dorëzuar nga aplikanti;
• Është përmbushur/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 Rregullat dhe 
Udhëzimet e YRMC mund të konsiderohen të papërshtatshme për financim dhe nuk do të vlerësohen në 
Hapin 2. Komisioni ka të drejtë t'u kërkojë aplikantëve sqarime nëse e sheh të nevojshme.

HAPI 2 – Vlerësimi Teknik
Vlerësimi Teknik kryhet nga Juria e YRMC vetëm në lidhje me propozimet që kanë kaluar Hapin 1.
Vlerësimi teknik kryhet në një fazë të vetme, siç përshkruhet në Manual, duke vlerësuar shkallën në të cilën 
secili aplikim përmbush kriteret e përfshira në Formatin e Vlerësimit YRMC, Hapi 2 - Vlerësimi Teknik:
Formati i vlerësimit është i ndarë në seksione dhe nënseksione. Në çdo nënseksion do të jepet një vlerësim 
pikësh mes 1 dhe 5 si më poshtë: 1 = shumë i varfër; 2 = i varfër; 3 = e përshtatshme; 4 = e mirë; 5 = shumë 
e mirë.

Seksione

1.1 Sa i lidhur është projekt-idea me objektivat dhe rezultatet e pritshme të RYEF dhe
YRMC-së? /5

1.3 A janë aktivitetet e propozuara të lidhura dhe në përputhje me ato të renditura në
dokumentin Rregullat dhe Udhëzimet e YRMC-së? /5

1.2 Sa të rëndësishme janë rezultatet e pritshme të projekt-idesë për sektorin prioritar
të zgjedhur të RYEF dhe YRMC-së (d.m.th. 1-Bujqësia; 2-Turizmi i Qëndrueshëm;
3-Mbrojtja e Mjedisit Rural)?

/5

1.4 Sa të përcaktuara qartë janë nevojat dhe kufizimet e grupit(ve) të synuar dhe a i
adreson projekt-idea ato në mënyrë të përshtatshme, duke marrë parasysh udhëzimet
e YRMC-së dhe asetet dhe mundësitë realisht të disponueshme?

/5

1.5 A përmban propozimi ndonjë ose të gjithë elementët me vlerë të shtuar më poshtë?
 • Dorëzuar nga dhe/ose synon gratë e reja dhe migrantët e kthyer; [1/5]
 • Duke pasur një qasje të qartë miqësore me mjedisin; [1/5]
 • Që vlerëson prodhimet tipik lokale [1/5]
 • Potenciali i lartë i shkallëzimit [1/5]
 • Zbatuar në njësitë e qeverisjes vendore të klasifikuara si “Zonat malore të

pafavorizuara” (sipas Udhëzimi nr. 3, 10.02.2011, MBZH) [1/5]

/5x2

Rezultati
më i lartë

1. Lidhja me objektivat, rezultatet e pritshme, sektorët dhe aktivitetet
prioritare të RYEF dhe RYMC-së dhe me nevojat e rinisë rurale të synuar

/30
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2.1 A janë pasqyruar në mënyrë të përshtatshme dhe realisht aktivitetet në buxhet? /5

2.2 A është raporti ndërmjet kostove të vlerësuara dhe rezultateve të pritshme
i kënaqshëm? /5x2

3.1 Sa koherente/e qartë është përmbajtja/dizajni i përgjithshëm i projekt-idesë?
A e shpjegon logjika e ndërhyrjes arsyetimin për të arritur rezultatet e pritura?
A përfshin projekt-idea një analizë të problemeve të përfshira, duke marrë në
konsideratë palët përkatëse të interesit dhe faktorët e jashtëm (risqet dhe supozimet,
masat zbutëse)?

/5

3. Efektiviteti, fizibiliteti dhe qëndrueshmëria e propozimit /15

3.2 A është plani i aktivitetit i realizueshëm dhe konsistent në lidhje me rezultatet e
pritura (përfshirë kornizën kohore)? A janë rezultatet (produkti, rezultati dhe impakti)
realiste?

/5

4.1 Sa i saktë dhe i qartë është përshkrimi i aplikantit në aplikim (duke përfshirë
motivimin dhe vizionin)? /5

4.2 A ka aplikanti ekspertizë të mjaftueshme teknike (veçanërisht për sektorët prioritarë
të zgjedhur dhe çështjet specifike që duhen adresuar)? A përfshin projekt-idea aktivitete
specifike dhe përkatëse që synojnë zhvillimin e aftësive/njohurive të aplikantit në këtë
drejtim?

/5

4.3 A ka aplikanti përvojë praktike dhe kapacitet të dëshmuar për të operuar në
sektorin prioritar të zgjedhur dhe çështje specifike që duhen adresuar
(përfshirë kapacitetin menaxhues dhe asetet/pajisjet/stafin)?

/5

3.3 A janë të qëndrueshme rezultatet e pritura të projekt-idesë të propozuar?
• Financiarisht (p.sh. financimi i aktiviteteve pasuese, burimet e të ardhurave për
   mbulimin e të gjitha kostove të ardhshme të funksionimit dhe mirëmbajtjes)
• Institucionalisht (a do të lejojnë strukturat që rezultatet e projekt-idesë të jenë të
   qëndrueshme në fund të veprimit? A do të ketë 'pronësi (ownership)' lokale të 
   rezultateve të veprimit?)
• Në nivel politikash (aty ku është e zbatueshme) (cili do të jetë ndikimi strukturor i
   veprimit - p.sh. përmirësim i legjislacionit, kodeve të sjelljes, metodave).
• Mjedisore (nëse është e aplikueshme) (a do të ketë veprimi një ndikim
   negativ/pozitiv në  mjedis?)

/5x2

2. Buxheti dhe kosto-efektiviteti i propozimit /15

/154. Besueshmëria e aplikantit
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5.1 A përfshin propozimi elemente novatore për zonat e synuara? /5x2

5.2. A ka gjasa që veprimi të ketë efekte shumëfishuese, duke përfshirë hapësirën e
përsëritjes, zgjerimin, kapitalizimin e përvojës dhe ndarjen e njohurive?

/5

5.3 A e merr projekt-idea parasysh/konsideron/përfshin aspektin e barazisë gjinore dhe
a adreson nevojat/kufizimet e lidhura me to? A ka gjasa që projekt-idea të ketë një
ndikim të prekshëm pozitiv në këtë drejtim?

/5x2

Vetëm propozimet që kanë marrë një rezultat mesatar minimal prej 70 pikësh nga 100 të mundshme do 
të renditen në një listë unike të projekteve të pranueshme. Lista do të rendisë aplikimet sipas mesatares 
së pikëve të arritura gjatë Vlerësimit Teknik. Aplikimet që marrin më pak se 70 pikë do të konsiderohen të 
papërshtatshme për financim.

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', pra të pranueshme për vlerësim të mëtejshëm në Hapin 3 - Vlerësimi Përfundimtar.

HAPI 3 – Vlerësimi Final
Aplikantët, propozimet e të cilëve janë përzgjedhur paraprakisht, ftohen t'i prezantojnë projektet e tyre 
personalisht pranë jurisë.

Shënim: Prezantimi përmes sesionit të drejtpërdrejtë në internet lejohet në rast të rasteve të justifikuara siç 
duhet (p.sh. vendndodhje e largët e vendbanimit të aplikantit, kufizime të lidhura me Covid-19, etj.). Në 
rast të një seance online, juria duhet të mblidhet personalisht.

Juria vlerëson çdo prezantim duke vlerësuar shkallën se sa ai përmbush kriteret e përfshira në formularin 
e Vlerësimit Përfundimtar të YRMC:

Formati i vlerësimit është i ndarë në seksione dhe nënseksione. Në çdo nënseksion do të jepet një vlerësim 
pikësh mes 1 dhe 5 si më poshtë: 1 = shumë i varfër; 2 = i varfër; 3 = e përshtatshme; 4 = e mirë; 5 = shumë 
e mirë.

5. Inovacioni, efektet shumëfishuese dhe ndikimi gjinor /25

Totali i përgjithshëm i vlerësimit Hapi 2 /100

Qartësia dhe saktësia e prezantimit të projekt-idesë /5x2

Motivimi dhe vizioni i aplikantit

Seksione Rezultati më
i lartë

Pronësia (‘ownership’) e idesë nga aplikanti dhë qëndrueshmëria

Totali i përgjithshëm i vlerësimit Hapi 3

Vlerësimi Përfundimtar /30

/30

/5x2

/5x2
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Një raport i vlerësimit të YRMC do të përfshijë një listë unike të renditjes, duke renditur projekt-idet e 
parazgjedhura për financimin të YRMC-së sipas rezultatit të tyre total, të përcaktuar nga shuma e rezul-
tateve mesatare të marra në Hapin 2 – Vlerësimi Teknik dhe Hapi 3 – Vlerësimi Përfundimtar.

Në bazë të kësaj liste unike të renditjes, aplikimet e pranueshme do të ndahen në lotet e tyre përkatëse. 
Propozimet 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 nga loti i tyre.

Propozimet e pranueshme por të pazgjedhura do të përfshihen në një listë rezervë unike të renditjes, e 
vlefshme për një periudhë prej 6 muajsh nga miratimi i rezultateve të vlerësimit të YRMC.

Pas rekomandimit nga Juria e YRMC për dhënien e fondeve, Ekipi i Projektit kryen një shqyrtim të 
kujdesshëm të iniciativave të parazgjedhura, duke përfshirë shqyrtimin teknik (aktivitetet) dhe financiar 
(buxhetin) për të korrigjuar çdo gabim dhe kosto të papërshtatshme. Shuma përfundimtare e mbështetjes 
financiare mund të ndryshojë nga ai i kërkuar. Pas shqyrtimit dhe para marrëveshjes kontraktuale, Koor-
dinatori mund të kërkojë ridorëzimin e aplikiimeve të ndryshuara nga aplikantët e përzgjedhur.

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.

Të gjitha raportet e prodhuara gjatë procesit të vlerësimit do të vihen në dispozicion të publikut në Zyrën 
e Projektit Rural-You.

2.4 NJOFTIMI I REZULTATEVE TË PËRZGJEDHJES 
2.4.1 Përmbajtja e vendimit
Të gjithë aplikantët do të informohen me shkrim për rezultatet e vlerësimit, me anë të postës elektronike 
duke përfshirë një Letër Njoftimi.

Aplikantët, aplikimet e të cilëve janë përjashtuar pas Hapit 1 - Kontrolli Administrativ, njoftohen me shkrim 
(e-mail) për rezultatin e procedurës menjëherë pas përfundimit të Hapit 1. Aplikantët e përjashtuar në këtë 
fazë kanë të drejtë të apelojnë vendimin siç specifikohet në seksion 2.4.2 “E drejta për ankim”.

Njoftimet për të gjithë aplikantët, aplikimet e të cilëve janë vlerësuar në Hapin 2 – Vlerësimi Teknik, dhe 
Hapi 3 – Vlerësimi Përfundimtar, do të përfshijnë ndarjen e vlerësimit të tyre sipas Formatit të Vlerësimit 
përkatës.

Kopjet origjinale të komunikimit për çdo aplikant do të jenë të disponueshme në Zyrën e Projektit 
Rural-You (Rruga Kardinal Mikel Koliqi, Shkodër). Me kërkesë, kopjet e letrës së njoftimit do të vihen në 
dispozicion në zyrat përkatëse Rural-You.

2.4.2 E drejta e ankimit
Aplikantët kanë të drejtë të apelojnë në Komisionin e Ankesave të RYEF duke raportuar çdo ankesë në 
lidhje me rezultatet e vlerësimit në dy momente gjatë procedurës së Vlerësimit:  a) Pas Hapit 1 – Kontrollit 
Administrativ; dhe b) Pas njoftimit të rezultateve përfundimtare të vlerësimit.

a) Pas  hapit 1 - Kontrollit Administrativ;  

Në rast mosmarrëveshje me rezultatet e Hapit 1 - Kontrolli Administrativ, aplikantët kanë të drejtë apeli-
mi, brenda 3 ditëve kalendarike nga letra e  njoftimit, në e-mail adresën e mëposhtme: 
rtm.albania@rtm.ngo

Nëse nuk ngrihet asnjë kundërshtim brenda afatit të thënë, do të zbatohet rregulli i pranimit të heshtur 
dhe Vlerësimi procedon me Hapin 2 – Vlerësimi Teknik.
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Në rast apelimi, Komisioni i  Ankesave do të japë një përgjigje përfundimtare brenda 3 ditëve pune që 
nga marrja e apelit. Aplikantët apelues do të informohen  me shkrim (E-mail) në lidhje me rezultatin 
përfundimtar. Asnjë apel i mëtejshëm nuk është i mundur pas përgjigjes së Komisionit të Ankesave mbi 
një ankesë të dhënë.
Ankesat dhe përgjigjet do të konsiderohen si Shtesa në Raportin e Kontrollit Administrativ të SGOS-së.

b) Pas njoftimit të rezultateve përfundimtare të vlerësimit.

Në rast mosmarrëveshjeje me rezultatet e Hapit 2 – Vlerësimi Teknik dhe Hapi 3 – Vlerësimi Përfun-
dimtar, aplikantët kanë të drejtë ankimimi, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi i rezultateve të 
vlerësimit, në adresën e-mail: rtm.albania @rtm.ngo

Nëse nuk ngrihet 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 pune nga marrja 
e ankesës. Aplikantët apelues do të informohen me shkrim (e-mail) për rezultatin përfundimtar. 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 Vlerësimit të YRMC-së.

Ndiq Llogaritë e Mediave
Sociale Rural-You / RTM
Website për përditësime

ORARIO

TBD

Ndiq Llogaritë e Mediave
Sociale Rural-You / RTM
Website për përditësime

16:00

14 – 21 Shkurt 2022

DATA

14 Shkurt 2022 -

Mars 2022

21 – 28 Shkurt 2022 

18 Mars 2022

2. Sesione informuese në zonat e synuara 

3. Paketa trajnimi për aplikantët potencialë

4. Afati për paraqitjen  e aplikimit 

5. Kontrolli Adminstrativ  (HAPI 1)

TBDMars – Prill 20226. Vlerësimi teknik  (HAPI 2)

TBDPrill 20227. Njoftimi i rezultateve të  vlerësimi

TBDPrill 20228.  Ceremonia e  firmosjes së Marrëveshjeve
të granteve

-Maj 20229. Fillimi i pritshëm i zbatimit

1. Hapja e Thirrjes për Propozime

2.4.3 Kalendari indikativ
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2.5 KUSHTET PËR ZBATIMIN PAS VENDIMIT PËR FINANCIMIN
Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, dispozitat specifike do të negociohen me aplikantët e 
suksesshëm dhe do të përfshihen në Marrëveshjet Financiare. Kontratat përgatiten nga RTM dhe nënsh-
kruhen nga Përfaqësuesi Ligjor i RTM-së në Shqipëri dhe Individi(ët) e Rinj Përfitues.

Dispozitat e Marrëveshjeve Financiare janë njëlloj detyruese për Ekipin e Projektit dhe përfituesit.

Në zbatimin e projekt-ideve të financuara nga RYEF, RTM do të ndjekë “Udhëzuesin praktik mbi procedu-
rat e kontratës për veprimin e jashtëm të Bashkimit Evropian (PRAG)”.

Procedurat e menaxhimit për kontratat e punëve/furnizimit/shërbimit (përfshirë prokurimin dhe
pagesën për ofruesit) të projekt-ideve të financuara sipas Linjës 2 – YRMC të RYEF janë përgjegjësi e plotë 
e RTM-së në emër të përfituesit(ëve) (d.m.th. Procedura me kostot të mbuluara).

Çdo Marrëveshje e nënshkruar në kuadrin e RYEF do të përfshijë detyrimin për përfituesin për t'u ofruar 
aktorëve përkatës (ekipit të projektit, ekspertëve monitorues, donatorëve, etj.) të gjitha dokumentet ose 
informacionin që mund të lehtësojë aktivitetet e monitorimit dhe vlerësimit, si dhe t'u japë atyre të drejtën 
e aksesit të pakufizuar në çdo vend investimi të RYEF. Pas nënshkrimit të Marrëveshjeve, një ekspert mon-
itorimi dhe vlerësimi i caktohet secilit marrës të RYEF për të siguruar një vlerësim të vazhdueshëm të 
nismave të financuara.

Ju lutemi referojuni Manualit Operativ të RYEF për kushte të mëtejshme.

3. LISTA E SHTOJCAVE

3.1 DOKUMENTET QË DO TË PLOTËSOHEN 
ANEKSI A: Formati i aplikimit
ANEKSI B: Buxheti

3.2 DOKUMENTA PER INFORMACION
Manuali Operativ RYEF
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