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Shkurtesat 
 

BPN  

CA 

CEB 

CHP 

Best Practice Network (Praktika më e mire e rrjetit) 

Contracting Authority (Autoriteti Kontraktues) 

Council of Europe Development Bank (Këshilli i Bankës  (Këshilli i Bankës 

Zhvillimore Evropiane) 

Combined heat and power (Nxemje dhe energji elektrike e kombinuar) 

CIP 

 

EC 

Competitiveness and Innovation Programme (Programi për Konkurencë and 

Inovacion)  

European Commision (Komisioni Evropian) 

EEN 

EIB 

Enterprise Europe Network (Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve) 

European Investment Bank (Banka Evropiane e Investimeve) 

EIP 

 

ELENA 

 

EPSS 

ETV 

Entrepreneurship and Innovation Programme (Programi pëe Ndëramrrësi dhe 
Inovacion) 

European Local Energy Assistance Facility (Pajisjet për ndihmë energjetike 

lokale Evropiane) 

Electronic Proposal Submission System (Sistemi Elektronik për sorëzim të 

propozimeve) 

Environmental Technology Verification (Verifikimi Teknologjik Ambiental) 

EU European Union (Bashkimi Evropian)  

ICT PSP Information and Communication Technology - Policy Support Programme 

(Teknologji Informimi dhe Komunikimi – Programi për mbështetje të 
politikave) 

IEE 

IPR 

Intelligent Energy Europe (Evropa me energji intelegjente) 

Intellecual Property Rights (Të drejtat pronësore intelektuale) 

KfW  

 

NGO 

PPA 

PV 

R&D 

RES 

SEAP 

SILC  

 

SME 

TN 

German Development Bank (Kreditanstalt Für Wiederaufbau) – Banka 
zhvillimore Evropiane 

Non-governmental organization (Organizata jo-Qeveritare) 

Pre-Proposal assistance (Ndihmë para-propozimeve) 

Photovoltaic 

Research and Development  (Kërkim dhe Zhvillim) 

Renewable Energy Sources (Burime të ripërtëritshme të energjisë) 

Sustainable Energy Action Plan (Plani akcional i qëndrueshëm i energjisë) 

Sustainable Industry Low Carbon (Industria e qëndrueshme e Karbonit të 

ulët)   

Small and Medium-sized Enterprises (Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme) 

Thematic Networks (Rrjetet Tematike) 
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Lista e Anekseve  

Aneksi 1 Lista e thirjeve në kuadër të CIP – të hapura dhe të ardhshme në 2011 (Statusi: 

Mars 2011) 

Aneksi 2 Vështrim i përgjithshëm mbi Instrumentet Financiare të CIP  

Aneksi 3 Lista e indikatorëve të eko-inovacionit (qëllimet me indikatorët dhe ndikimi) 

Aneksi 4 Checklista – Specifikimi i idesë, problemit ose nevojës me pyetje udhëzuese për 
Eko-Inovacionin, ICT-PSP dhe IEEP 

Aneksi 5 Checklista – Lista e pyetjeve kryesore të nevojshme për propozimet e Eko-
Inovacionit, ICT-PSP dhe IEEP 

Aneksi 6 Lista e partnerëve lokal të EEN në vend 

Aneksi 7 Shembull – Qëllimet-produktet-rezulltatet nga IEEP 

Aneksi 8 Checklista – qëllimet me të cilat duhet të lidhen propozimet në kuadër të  Eko-

Inovacionit, ICT-PSP dhe IEEP 

Aneksi 9 Shembuj – Grafiku rrjedhës dhe Grafiku GANTT 

Aneksi 10 Checklista – Pyetjet metodologjike të propozimeve që duhet të adresohen në 

kuadër të Eko-Inovacionit, ICT-PSP dhe IEEP  

Aneksi 11 Shembull – Plani i punës së projektit EpSOS në kuadër të ICT-PSP 

Aneksi 12 Shabllone për përshkrimin e paketave të punës për Eko-Inovacion, ICT-PSP dhe 

IEEP 

Aneksi 13 Shembulli 1 - Përshkrimin e paketave të punës nga Eko-Inovacioni 

Aneksi 14 Shembulli 2 - Përshkrimin e paketave të punës nga Eko-Inovacioni 

Aneksi 15 Shembulli i përshkrimit të paketave të punës nga IEEP 

Aneksi 16 Shembull i tabelave financiare nga EIP, ICT-PSP 5 Type A and IEEP 

Aneksi 17 Grafiku rrjedhës – përshkrim i procedurës së vlerësimit në kuadër të ICT-PSP 5 

Aneksi 18 Kriteriumi për shpërblim në kuadër të Eko-Inovacion, ICT-PSP dhe IEEP 

Aneksi 19 Lista e projekteve dhe studimet e rastit të projekteve në kuadër të Eko-

Inovacionit, ICT-PSP dhe IEEP 

Aneksi 20 Shablon për idenë e proketit – për pjesëmarrje në Puntoritë Vijuese të Rundit të 

2-të   

Ju lutem kini parasysh se Anekset janë vetëm në gjuhën angleze. 
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Parathënie  

Për të ndihmuar në aritjen e qëllimit për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, konkurues 

dhe ekonomi Evropiane të bazuar në dituri, Komisioni Evropian ka krijuar një instrument fi-

nanciar, të quajtur Programi Kornizë për Konkurencë dhe Inovacion (Competitiveness and 

Innovation Framework Programme – tani e tutje CIP) me qëllim që të bashkë-financojë opera-

cionet që kanë për qëllim një Evropë inovative, të zgjuar, konkuruese dhe me ambient 

shoqëror. 

Në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE, Maqedonija ballafaqohet me disa sfida. Një sfidë e 

tillë është e lidhur me nevojën për stimulim dhe mbështetje për të themeluar një sistem 

efiçient për të tërhequr fonde nga BE. Statuti shtet kandidat dhe disa Memorandume për 

mirëkuptim të nënshkruara me BE-në, u japin palëve të interesuara, institucioneve, kom-

panive, OJQ-ve dhe entiteteve tjera një mundësi për pjesëmarje në një numër të instrumen-

teve financiare të ndryshme të BE-së, dhe një prej tyre është CIP.  

Bazuar në përkushtimin e Maqedonisë si dhe gatishmërinë e përfaqësuesve të BE-së në dele-

gacionin e Bashkimit Evropian në Shkup që mbështesin autoritetet nacionale në përpjekjet e 

tyre që të përmirësojnë raportet në përdorim të fondeve të CIP, u fillua projekti ―Krijimi i ka-

paciteteve lokale për përdorim më të mirë të fondeve CIP‖. Një nga produktet përfundimtare 

të projekteve të përmendura është ky Doracak, i cili është krijuar para se të implementohen 

punëtoritë interaktive mbi atë se ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP‖, që do 

të mbahen në Maj dhe Qershor të vitit 2011 nëpër gjithë vendin. 

Doracaku është i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë ―Programi për Konkurencë dhe Inovacione – 

Faktet themelore‖ ofron te dhënat më të rendësishme dhe faktet mbi programin – objektivat e 

tij, struktura, kohëzgjatja, llojet i mbështetjeve financiare, llojet e projekteve. Rëndësi e 

veçantë i është dhënë prezentimit të tre nën-programeve – EIP, ICT-PSP and IEEP. 

Pjesa e dytë është e disenjuar si udhëzim mbi atë se si të pregatitet një aplikim për thirjet për 

propozime në kuadër të CIP. Ai fillon me identifikimin e idesë për projekt dhe mandej hap-pas-

hapi deri në fazën përfundimtare – marrëveshje dhe nënshkrim. Doracaku përfundon me një 

numër të sygjerimeve dhe udhëzimeve të vlefshme për të rritur suksesin e propozimeve dhe 

aplikacioneve për fonde.  

Doracaku luan rolin e hapit të parë deri tek burimet për ndihmë dhe asistencë. Nuk është qël-

limi që të zëvendësojë burimet tjera të ngjajshme për informim, por ti plotësojë ata. Autorët 

sinqerisht shpresojnë se ky doracak është praktik and i lehtë për përdorim si dhe do të bëhet 

një mjet i përdorshëm nga shumica e aplikantëve për pregatitje të propozimeve për projekte. 
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Kapitulli 1: Vështrim i përgjithshëm mbi CIP dhe nën-

programet e tij  

1.1 CIP – Informata të përgjithshme 

Çka paraqet CIP? 

 CIP qëndron për Programi Kornizë për Konkurencë dhe Inovacione (Competitiveness 

and Innovation Framework Programme) 

 CIP – Program Evropian – mundësimin e fondeve për të mbështetur dhe motivuar 

ndërmarrjet dhe ndërmarrësinë Evropiane 

 Fondet në kuadër të CIP mund të jenë GRANTE apo forma tjera të financimit indirect 

(kreditë, garancitë, kapitali fillestar) ose mbështetje jo-financiare (shërbime biznesore 

pa pagesë). 

 

Çka dëshiron të arrijë Komisioni Evropian me fondet CIP?  

 Të inkurajojë konkurencën e ndërmarrjeve, në veçanti të NVM-ve – të jenë të afta 

të konkurojnë me ekonominë e SHBA/Japoni-së  

 Të përmbajë dhe mbështet financiarisht të gjitha format e inovacioneve, duke përf-

shirë edhe eko-inovaconet.   

 

Si është i strukturuar CIP? 

 Është i ndarë në 3 nën programe- me objektivat e tyre, regullat e procedurave dhe 

programet e punës: 

• EIP - Entrepreneurship and Innovation Programme (Program për 

Ndërmarrësi dhe Inovacione)  

• ICT-PSP - Information and Communication Technology Policy Support 

Programme (Program për mbështetje të politikës së teknologjisë së in-

formimit dhe komunikimit) 

• IEEP - Intelligent Energy Europe Programme (Programi Europian per En-

ergji intelegjente). 

 

Kush mund të aplikojë për fondet CIP? 

 Një gamë e gjerë e organizatave (persona juridik): NVM-të, OJQ-të, institucionet 

publike, institucionet kërkimore, organizatat që mbështesin NVM-të, organizatat që 

mbështesin inovacionet, autoritet publike nacionale, regjionale dhe lokale,... 

 Kini parasysh: të gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe disa vende të treta që kanë 

nënshkruar kontrata me KE-në.   

 

Në praktikë nënkupton: 
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 Kini kujdes: kriteriumi për ata që mund të aplikojnë dallon nga njëri nën-program në 

tjetrin 

 Konkurenca është e lartë  

 

Sa gjatë janë fondet CIP në dispozicion? 

 Kohëzgjatja: 2007-2013  

 Thirje të parashikuara për propozime – në fillim (në mes të Shkurtit-Qershorit) në 

2012 dhe 2013 

 

Sa para janë në dispozicion gjatë 2007-2013? 

 CIP – Gjithsejt të alokuara: 3.6 miliard € 

 EIP – Gjithsejt të alokuara: 2.17 miliard € 

 ICT – PSP – Gjithsejt të alokuara: 730 milion € 

 IEEP – Gjithsejt të alokuara: 730 milion €. 

 

Çfarë lloj veprimesh / projekte janë të ligjshme për fonde CIP? 

 

Mundësitë Të ligjshme 

në kuadër të 

CIP? 

Në cilat pjesë në kuadër të CIP? 

Kërkime (individuale) themelore JO  

Kërkime të aplikuara dhe bash-

këpunuese nga institucionet e arsimit 

të lartë, qendrat dhe ndërmarrjet 
hulumtuese (duke përfshirë NVM-të)  

JO  

Aktivitetet përgatitore për projektet e 
infrastrukturës hulumtuese  

JO  

Të përmirësohet kapaciteti i pajisjeve 

të juaja hulumtuese  

JO  

Shkallë të lartë të bashkpunimit në 

mes industrisë – kërkimit 

JO  

Specializim në fushën kërkimore/ 

Studime të doktoraturës jashtë vendit 

/ vendosje në kompani 

JO  

Transferimin e teknologjisë, 
shfrytëzimin dhe mbrojtjen 

(nëpërmjet të drejtave pronësore 

intelektuale (intellectual property 
rights - IPR)) 

PO Projekte për përkrahje të bizneve dhe ino-
vacioneve nëpërmes rrjetit (EEN), pilot pro-

jekte dhe projekte për market replication; 

Instrumente Financiare të CIP në kuadër të 
EIP-> Mjete Financiare për Rritje të Mëdha dhe 

NVM Inovative (Financial Facility for High Growth 

and Innovative SME (GIF)); 

Mbështetje direkte të disponueshme nëpërmjet:  

EEN (www.enterprise-europe-
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Mundësitë Të ligjshme 
në kuadër të 

CIP? 

Në cilat pjesë në kuadër të CIP? 

network.ec.europa.eu/about/branches/MK/Skopje),  

IPR Helpdesk (www.ipr-helpdesk.org),  

ProTon Europe (www.protoneurope.org) 

Inovacion jo-teknologjik/ këshilla për 
menaxhim të inovacioneve (duke ana-

lizuar potencialin e inovacionit dhe 

boshllëqet e organizatës suaj dhe 
definimin e një strategjie për ndry-

shimet e nevojshme teknologjike, 

organizative, etj.) 

 

PO Projekte për përkrahje të bizneve dhe ino-
vacioneve nëpërmes rrjetit (EEN), pilot pro-

jekte dhe projekte për market replication mid-

is palëve të interesuara publike dhe private për të 
ndarë përvojën dhe për të zhvilluar qasje të reja 

politike dhe mjete për inovacion jo-teknologjik; 

kryesisht në kuadër të EIP dhe IEEP; 

Gjithashtu shiko në kuadër të Iniciatiësa Inovative 

të  Europës -> Projekti i përmirësimit 

(www.improve-innovation.eu) 

Komercijalizimi/ aktivitetet e 

orientuara drejt tregut/ zgjerimet 
biznesore 

PO Instrumentet Financiare të CIP-it -> Mjete 

Financiare për për Rritje të Mëdha dhe NVM Inova-
tive (GIF); Mjete garantuese për NVM (SME guar-

antee facility (SMEG)); pilot projekte dhe pro-

jekte për market replication; 

Analiza e politikave/ zhvillimi i strate-

gjive (statistika, anketa, studime për 
zhvillimin e politikave publike) 

PO Projekte për përkrahje të bizneve dhe ino-

vacioneve nëpërmes rrjetit (EEN), ndër krijues-
it e politikave inovative dhe aktorëve të tjerë ino-

vativ me zhvillimin e përbashkët të strategjive, 

udhëheqjes së analizave politike (kryesisht në 
kuadër të EIP, por gjithashtu edhe në kuadër 

të ICT-PSP dhe IEEP) 

Aktivitete ―Networking‖ (duke përf-

shirë koordinimin e programeve midis 

krijuesve të politikave dhe 
menaxherëve të programeve), 

koordinim midis programeve hu-

lumtuese, shoqatave ndërmarrëse, 
organizatave kërkimore, shkëmbim të 

praktikave të mira 

PO Projekte për përkrahje të bizneve dhe ino-

vacioneve nëpërmes rrjetit (EEN), midis palëve 

të interesuara publike dhe private inovative (përf-
shirë politikëbërësit, ofruesit e shërbimeve 

mbështetëse të biznesit, menaxherët e grupeve, 

transferimi i teknologjisë dhe organizatat 
kërkimore, sektorin financiar dhe shoqatat e 

ndërmarrjeve), për të shkëmbyer përvojat dhe të 

zhvillojnë qasje të reja politike dhe mjete në të 3 

nën-programet e CIP– EIP, ICT-PSP and IEEP 

Për aktivitetet rrjedhëse në rrjet: PRO INNO Europe 

për politikbërësit e inovacioneve (www.pro-inno-

europe.eu); Europe INNOVA për profesionistë të 
inovacioneve (www.europe-innova.org); 

Përditësojë/përmirësojë aftësitë e 

stafit tuaj apo hulumtuesve të rekru-

tuar/innovatorëve që të jenë të aftë të 

përvetësojnë teknologjitë, metodat 
dhe menaxhmentin inovativ 

JO  

Përmirësimin e paraqitjes së mjedisit, 

reduktimin e emisioneve të prodhimit 

ose të produkteve, të energjisë të 
ripërtëritshme, zhvillimin e produk-

teve bio-bazë, riciklimi  

PO Eko-inovacioni është prioritet horizontal në 

kuadër të EIP; 

Projekte për përkrahje të bizneve dhe ino-
vacioneve nëpërmes rrjetit (EEN), pilot pro-

jekte dhe projekte për market replication në 

fushën e efiçiencës së energjisë dhe energjisë të 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Mundësitë Të ligjshme 
në kuadër të 

CIP? 

Në cilat pjesë në kuadër të CIP? 

renovueshme në kuadër të IEEP; sektorëve tjerë 

ekonomik në kuadër të pjesës së eko-inovacionit;  

Buxheti special për aktivitete të eko-innovacion-it i 

rezervuar në kuadër të Instrumenteve Finan-

ciare të CIP për NVM në kuadër të EIP; 

Përmirësimi i përdorimit të ICT në 

organizatën time/ zhvillim i një përm-
bajtjeje më të mire digjitale/ shërbi-

met ICT 

PO ICT-PSP e CIP: 

Projekte për përkrahje të bizneve dhe ino-
vacioneve nëpërmes rrjetit (EEN), pilot pro-

jekte dhe projekte për market replication për 

të testuar, vlerësuar në parametrat real, përdo-
rimin e zgjidhjeve ICT inovative për të adresuar 

sfidat shoqërore dhe ekonomike (në zona të 

veçanta me interes publik, si shëndetësi, transport, 

e-Qeveria, përfshirja, plakja, përmirësimit të 
cilësisë së jetesës, grupeve të pafavorizuara, 

mjedisit, efikasitetin e energjisë, sigurisë dhe të 

mbrojtjes) 

(Burimi: hartuar nga Komisioni Evropian: Udhëzues praktik për mundësitë e financimit të BE- së për 
kërkime dhe inovacione 2009:22-30 

 

Ju lutem vini re se ky manual fokusohet në Iniciativat e Eko-Inovaconeve në kuadër të  

nën-programit EIP (dhe jo në kuadër të tërë EIP nën-programit - edhe pse është përf-

shirë në këtë kapitull) dhe mbulon ICT-PSP dhe nën-programet IEEP. Instrumentet finan-

ciare të CIP (GIF Mjetet,  SMEG Mjetet për kreditë dhe garancitë) që kanë për objektiv NVM-të 

në faza të ndryshme të ciklit të jetës së tyre dhe mbështetjen e investimeve në zhvillimin 

teknologjik, inovacione dhe eko-inovacione, transferimin i teknologjisë dhe zgjerimin ndër-

kufitar të aktiviteteve të biznesit, kanë procedurat e tyre të aplikimit, ndërsa zbatimi i tyre 

varet nga procedurat dhe rregullat financiare të ndërmjetësve financiare dhe për këtë arsye 

nuk janë pjesë e këtij manuali. 

 

Cilat lloje të mbështetjeve financiare mund të merren në kuadër të CIP-programeve të 

veçanta? 

 

Lloji i mbështetjes Lloji i masave të zbatimit CIP Nën-

programet 

Grante (ndihma shtetërore të pa-

kthyshme dhe / ose financim nga KE, 

normalisht të plotësuara nga bashkë-

financimi prej burimeve të tjera) 

Thirrje për aplikime  

(Fokusi i këtij manuali) 

EIP 

ICT-PSP 

IEEP 

Kredi/garancë/kapital i përbashkët Instrumente financiare– 

ndërmjetës të mbrendshëm finan-

ciar 

EIP 

Kontrata shërbyese  Procedurat e prokurimit 

Thirrje për tenderë 

Kryesisht EIP 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Cilat lloje të projekteve mund të zbatohen në kuadër të thirrjeve për propozime në CIP? 

 

Eko-Inovacione në kuadër 

të EIP 

ICT-PSP IEEP 

Fokusi kryesor në: 

Aplikim i parë dhe projekte 

për market replication  

Projekte, përfshirë 

implementimin, pilot projekte 

and projekte për market 

replication  

Rrjetet Tematike  

(Praktika më e mirë e 

rrjeteve) 

Projekte promovimi dhe 

diseminimi  

Projekte për market replica-

tion 

Burimi: Pjesë nga Vendimi Nr 1639/2006/EC për themelimin e një CIP 

Si pjesë e Hapit 1 është dhënë një checklistë e detajuar mbi atë se çka do të thotë kjo për 

idetë tuaja të projektit.  

Aneksi 1 ju jep listë të detajuar të thirrjeve aktualisht të hapura në kuadër të ICT-PSP dhe 

IEEP dhe thirrjve të pritura në kuadër të EIP për 2011 me temat, grupet target, llojet e pro-

jekteve. 

1.2 EIP – Programi për Ndermarrësi dhe Inovacione 

Çfarë është EIP - për çfarë qëllime janë ndarë fonde? 

 Qasje në financa për NVM-të me anë të "instrumenteve financiare të CIP" që synojnë 

NVM-të në faza të ndryshme të ciklit te jetesës së tyre dhe mbështetjen e investimeve 

në zhvillimin teknologjik, inovacione dhe eko-inovacione, transferimi i teknologjisë dhe 

zgjerimin ndërkufitar të aktiviteteve të biznesit (shih Aneksin 2 Instrumente Finan-

ciare - CIP) 

 Shërbimet e biznesit: the Enterprise Europe Network – EEN; Qendrat e shërbimit 

të biznesit dhe inovacionit gjithandej në BE dhe më tej ofrojnë ndërmarrjet me një 

varg të shërbimeve cilësore dhe pa-pagesë për të ndihmuar që t'i bëjë ata më 

konkurruese 

 Projekte Eko-inovacione pilot dhe për market replication për testimin në kushtet rea-

le të produkteve, proceseve dhe shërbimeve inovative të cilat nuk janë tregtuar 

plotësisht për shkak të rriskut të mbetur dhe kanë për qëllim zvogëlimin e ndikimit në 

mjedis, parandalimin e ndotjes ose arritjen e një përdorim më efikas të burimeve nat-

yrore  

 Mbështetje për përmirësimin e politikave për inovacione; Mbështet rrjetet ndërk-

ombëtare të aktorëve të ndryshëm në proceset innovative dhe kompanive inovative, 

duke përfshirë iniciativat ―bench-marking‖  dhe shkëmbimin e praktikave më të mira 

 Mbështetje për inovacione dhe procese të politikëbërrjes së NVM; Punë anali-

tike dhe aktivitete për ngritjen e vetëdijes (dmth konferenca dhe studime) në disa 

sektorë industrial, NVM-të ose politikat e inovacioneve janë të organizuara për të in-

formuar dhe mbështetur politikë-bërësit, dhe të bëjnë sygjerimet politike për të rritur 

bashkëpunimin në mes të Shteteve Anëtare të BE-së. 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Kush mund të përfitojë në kuadër të EIP dhe si? 

 

Qëllimet e EIP Përfituesit kryesorë Lloji i mbështetjes 

Qasje në financa Sektori privat – 

kompanitë, NVM-të 

Kreditë, garancitë, mikro-kreditë dhe kapital i 

përbashkët 

Enterprise Eu-

rope Network 

(EEN) 

Sektori privat, NVM-të 

institucionet kërkimore, 

palët e interesuara 

publike, NVM dhe or-

ganizatat me inovati-

cione  

Shërbime të përmirësuara dhe me cilësi të 

lartë pa pagesë për klientët e tyre si: për të 

ndihmuar NVM-të për të gjetur partnerët e 

përshtatshëm të biznesit, për të siguruar infor-

macion mbi programet e BE-së, për të ndihmuar 

NVM-të për të gjetur partnerët ndërkombëtar për 

K&Zh dhe projekte të tjera të BE-së, për të 

siguruar informacion praktik mbi legjislacionin e 

BE-së dhe të mundësive të tregut, për të përfshirë 

NVM në procesin e politikë-bërjes 

Eko-innovacione NVM Inovative, sektori 

privat  

Grante për të mbështetur aplikacionin e parë dhe 

marrjen e mëtejshëm të tregut të produkteve dhe  

shërbimeve  eko-inovative më të mira  

Kredi, garancë për investimet e eko-

orientuara nëpërmjet instrumenteve financiare  

Mbështetje për 

inovacione dhe 

procesin e poli-

tik-bërjes të 

NVM-ve  

Palëve të interesuara 

publike dhe gjysmë 

publike, organizatat që 

mbështesin inovacio-

net, së bashku me 

sektorin privat  

Grante për të mbështet iniciativën dhe veprimet 

për shërbimet që mbështesin inovacione për NVM-

të dhe për të mbështetur zhvillimin dhe testimin e 

formave të reja të bashkëpunimit ndërkombëtar në 

mënyrë që të miratojë dhe krijojë praktikat më të 

mira në politikës e inovacioneve  

 

 

Sa para janë në dispozicion për periudhën 2007-2013? 

 

EIP – gjithsejt  2,17 miliard € 

Ndarje e buxhetit:  

 Instrumente financiare 

 Enterprise Europe Network 

 Projekte për Eko-inovacion: 

 Instrumente financiare  

 Projekte pilot dhe për market replica-

tion  

 Rrjetet 

 

1,1 miliard € 

320 milion € 

433 milion € 

228 milion € 

195 million € 

 

10 milion € 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Sa para janë parashikuar për thirrje për propozime kryesore në 2011? 

 

Fushat e mbështetjes Thirrje të parashikuara 

Krijimi i një mjedisi të favorshëm 

për bashkëpunim të NVM-ve  

Konkurrenca dhe qëndrueshmëria në turizmin Evropian (€ 

4.5 milion) 

NVM-të dhe Pjesëmarrja e Ndërmarrjeve të Artizanatit në 

Standardizimin Evropian (€ 2 milion) 

Pronë Intelektuale të aksesueshme të BE-së (€ 1.5 milion)  

 

Format e inovacionit në ndërmarrje Promovimin dhe zhvillimin e grupeve të klasit botëror në 

Evropë (€ 5 milion)  

Innovation analysis and promotion Analizat e Inovacionit 

dhe promovimi e (€ 2.4 milion) 

Industritë kreative Evropiane (€ 7.5 milion) 

Eko-inovacione Projekte për Aplikimin e parë dhe për replikacionin e 

tregut (€ 36 milion) 

Industrija e qëndrueshme: Skema e ulët e karbonit (SILC) 

(€ 3 milion) 

Teknologjija e ambientit të BE-së (€ 1 milion) 

Verifikimi (ETV) Para-programë 

Burimi: Programi për Sipërmarrje dhe Inovacione Programi i Punës 2011 

 

Ku mund të gjejë informata të përditësuara për EIP, përfshire edhe Iniciativën Eoo-

inovacione? 

Webfaqe: http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm  

Webfaqe për eko-inovacion: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

1.3 ICT–PSP – Program për mbështetje të politikës së teknologjisë 

së informimit dhe komunikimit  

 

Çka dëshiron ICT–PSP të arrijë? 

 Realizimin e politikave evropiane - në mënyrë të veçantë Rend dite Digjitale për 

Evropë 

 Emphasis is put on areas of public interest given their weight in the European econ-

omy and the unique solutions that ICT can bring to the societal challenges that lie 

ahead such as health and ageing, inclusion, energy efficiency, sustainable mo-

bility, culture preservation and learning as well as efficient public administra-

tions Theksi është vënë në fushat me interes publik duke pasur parasysh peshën e 

tyre në ekonominë evropiane dhe zgjidhje unike që ICT mund të sjellë në sfidat 

shoqërore që shtrihen përpara të tilla si shëndetësia dhe plakja, përfshirja, efi-

kasiteti i energjisë, mobilitet i qëndrueshëm, ruajtje e kulturës dhe të nxënit, 

si dhe administratat publike efikase 

 Për të përshpejtuar përvetësimin e ngadaltë të inovacioneve të ICT në sektorin publik 

 

Cilat janë temat kryesore të mbështetura nga ICT - PSP? 

Programi i mbështet veprimet pilot dhe aktivitetet e rrjetit në zonat, të rekomanduara me 

rezultatet nga thirrjet e mëparshme për propozime sipas ICT–PSP. Për 2011, zonat janë si më 

poshtë (shih 2 Checklistën si dhe Aneksin 1): 

 ICT për një ekonomi të ulët të karbonit dhe mobilitet të zgjuar 

 ICT për shëndetësi, plakje dhe përfshirje  

 ICT për shërbime publike të përmirësuara  

 Përmbajtje Digjitale 

 Inovacione të hapura në qytete të zgjuara  

 

Cilat janë instrumentet kryesore (skemat e fondeve) që mbështesin veprimet e mësipërme? 

 Pilot (Lloji A) – nxitja e iniciativave në vendet ligjore - duke u fokusuar në zhvillimin 

e ndërveprimit të gjerë në BE të zgjidhjeve të bazuara në ICT 

 Pilot (Ljoji B) – stimulimin e përvetësimit të shërbimeve dhe produkteve bazuar në 

ICT inovative   

 Rrjeti Tematik (TN) – mundësimi i një forumi për palët e interesuara për 

shkëmbimin e përvojës dhe ndërtimin e koncensusit 

 Praktika më e mirë e Rrjetit (BPN) - ekskluzivisht për temën mbi "përmbajtjen 

digjitale" për të mbështetur ndarjen e praktikave të mira në këtë fushë.  

Çfarë aktivitete janë të mbështetura? 

 ICT-PSP mbështet projektet për krijimin e rrjetit, promovim, shpërndarje, shkëmbim 

të përvojës  
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Vini re: ICT-PSP nuk mbështet pjojektet KËRKIMORE. 

 

Sa para janë në dispozicion në kuadër të Thirrjeve për Propozime 2011? 

 

ICT-PSP – gjithsejt 115.5 milion € 

Ndarje e buxhetit:  

 ICT për një ekonomi të ulët të karbonit 

dhe mobilitetit të zgjuar  

 Përmbajtje Digjitale 

 ICT për shëndetësi, plakje dhe përfshirje  

 ICT për shërbime publike të përmirësuara 

 Inovacione të hapura në qytete të zgjuara  

 

24 milion € 

 

38 milion € 

18 milion € 

21.5 milion € 

14 milion € 

 

Ku mund të gjejë informata të përditësuara për ICT–PSP? 

Webfaqe: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm  

 

1.4 IEEP – Programi Europian per Energji Intelegjente  

Çka dëshiron IEEP të arrijë? 

 Të nxit eficiencën e energjisë dhe përdorimin racional të burimeve të energjisë  

 Të promovoj burime të reja dhe të ripërtëritshme të energjisë dhe të mbështes 

diversifikimin e burimeve të energjisë 

 Të promovoj eficiencë të energjisë dhe përdorimin e burimeve të reja dhe të 

ripërtëritshme energjetike në transport, të tilla si biokarburantet. 

 

Çka nënkuptojme me “Energji Inteligjente”; cilat fusha janë të përfshira? 

 Efikasiteti i energjisë dhe përdorimi racional i burimeve (SAVE) 

 Burime të reja dhe të ripërtëritshme të energjisë (ALTENER) 

 Energjija në transporte (STEER) 

 Iniciativa të integruara (kombinim i veprimeve SAVE, ALTERNER dhe STEER) 

 

Çka duhet të nënkuptojmë me SAVE?  

 Mbështetja e përmirësimit të efiçiencës së energjisë dhe përdorimit racional të ener-

gjisë, në veçanti në sektorin e ndërtimit dhe të industrisë 

 Përkrahje në përgatitjen e masave legjislative dhe zbatimin e tyre 
 

Çka duhet të nënkuptojmë me ALTENER?  
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

 Nxitja e burimeve të reja dhe të renovueshme të energjisë për prodhimin e centrali-

zuar dhe të decentralizuar të energjisë elektrike, ngrohjes dhe ftohjes, dhe kësh-

tu duke e përkrahur diversifikimin e burimeve të energjisë 

 Integrimi i burimeve të reja dhe të rinovueshme të energjisë në mjedisin lokal dhe 

të sistemeve të energjisë 

 Përkrahja e përgatitjes dhe zbatimit të masave legjislative 

 

Çka duhet të nënkuptojmë me STEER?  

 Mbështetje e iniciativave lidhur me të gjitha aspektet e energjisë së transportit dhe 

diversifikimin e lëndëve djegëse 

 Promovimi i lëndëve djegëse të rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë në transport 

 Përkrahje në përgatitjen dhe zbatimin e masave legjislative 

 

Çka duhet të nënkuptojmë me Iniciativa të integruara? 

 

 Iniciativat e integruara janë kombinim i veprimeve SAVE, ALTERNER dhe STEER, si vi-

jon: 

 Udhëheqjen e energjisë lokale (integrimi i politikave të energjisë së qëndrueshme 

në operacionet e autoriteteve publike dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet 

aktorëve të energjisë –si zhvillimi dhe implementimi i SEAPs) 

 Efikasiteti i energjisë dhe energji e ripërtëritshme në ndërtesa (pothuajse zero en-

ergji në ndërtesa) 

 Krijimi i iniciativës për trajnim dhe kualifikim të fuqisë punëtore - përgatitjen e 

hartës rrugore. 

 

Cilat projekte mund të financohen në kuadër të SAVE, STEER, ALTERNER dhe Iniciativës së 

integruar? 

 

Veprime/projekte Përshkrimi  

Projekte për promo-

vim dhe shpërndarje  

 

 Studime Strategjike në bazë të analizave të përbashkëta dhe moni-

torimit të rregullt të zhvillimeve të tregut dhe trendet e energjisë për 

përgatitjen e masave të reja legjislative ose për rishikimin e 

legjislacionit ekzistues 

 Krijimi, zgjerimi ose ri-organizimi i strukturave dhe instru-

menteve për zhvillimin e energjisë së qëndrueshme; zhvillimin 

e produkteve të duhura financiare dhe instrumentave të tregut 

 Promovimi i sistemeve të energjisë së qëndrueshme dhe të 

pajisjeve, fushatave të ndërgjegjësimit dhe krijimit të aftësive in-

stitucionale 

 Zhvillimi i strukturave të informimit, edukimit dhe trajnimit, 

shfrytëzimi i rezultateve, promovimi dhe shpërndarja e know-

how dhe praktikave më të mira që përfshin të gjithë kon-

sumatorët, shpërndarja e rezultateve të veprimeve dhe projekteve 
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dhe bashkëpunimit me shtetet anëtare nëpërmjet rrjeteve operative 

 Monitorimi i zbatimit dhe ndikimit të masave legjislative dhe 

mbështëse të BE-se 

 

Projektet e replikimit 

të tregut 

 të mbështetura nga fasilitetet ELENA për programet e investimeve të 

shkallës- vogla-mesme-mëdhaja me shërbime dhe kredi të zhvillimit 

të projektit  

 Projektet që merren me market replication të teknikave inovative, 

proceseve, produkteve ose praktikave të rëndësisë së Komunitetit, 

të cilat tashmë janë demonstruar teknikisht me sukses, në mënyrë 

që të promovojnë shfrytëzimin më të gjerë të teknikave, proceseve, 

produkteve ose praktikave të tilla në kuadër të vendeve 

pjesëmarrëse dhe për të lehtësuar adaptimin e tyre nga tregu 

 

Cilat projekte nuk mund të financohen nga IEEP? 

 

Investimet e tipit "Hardware", projektet demonstruese, dhe projektet për kërkime dhe 

zhvillime teknike nuk mund të financohen. 

 

A ekzistojnë pajisje të veçanta dhe më pak të njohura nën IEEP?  

 

Po, ELENA Pajisjet. ELENA nënkupton Pajisje për mbështetje të energjisë lokale Evropiane. 

Ekzistojnë tre pajisje të disponueshme: EIB-ELENA, KfW-ELENA, CEB-ELENA. 

 

1. Pajisje EIB-ELENA  

Çka është?  Mbulon një pjesë të kostos për mbështetje teknike që është e nevojsh-

me për të përgatitur, zbatuar dhe financuar programin e investimeve, 

të tilla si studime fizibiliteti dhe të tregut, strukturimi i programeve, 

planet biznesore, kontrollet e energjisë, përgatitje për procedurat e 

tenderimit - shkurtimisht, gjithçka e domosdoshme për të bërë pro-

jektet për energji të qëndrueshme të qyteteve dhe rajoneve gati për fi-

nancim nga Banka Europiane e Investimeve (EIB)  

 Grante për "Shërbimet e Zhvillimit të Projektit" - asistencë 

teknike për përgatitjen, implementimin dhe financimin e Pro-

grameve legjmeit të Investimit 

 Bazuar në principin “i pari që vjen – I pari shërbehet”  

 Për projektet e investimeve në shkallë të gjerë - 50 milionë ose 

më shumë (Faktor i pritshëm i levave - raporti në mes të shpenzimeve 

totale në investim prej Programit të mbështetur të Investimeve dhe të 

shpenzimeve totale të Shërbimet për Zhvillimi të Projektit që vinë nga 

Pajisjet BEI-Elena; faktori minimal i levave do të jetë 20) 

Cilat Programe të 

Investimeve janë 

të ligjshme nën 

EIB-ELENA? 

 Ndërtesat publike dhe private, duke përfshirë strehimin social dhe 

ndriçimin e rrugëve dhe trafikut, për të mbështetur rritjen e efikasitetit 

të energjisë 

 Transporti urban për të rritur efikasitetin e energjisë dhe për të 
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 mbështetur integrimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë 

 Infrastruktura lokale që përfshin rrjetet e zgjuara, infrastructure të 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për efikasitetin e ener-

gjisë, pajisje urbane për energji-efektive, pajisjet e transportit ndër-

modal dhe infrastrukturës së karburanteve për automjete me lëndë 

djegëse alternative 

Cilat janë zonat  

jo të 

privilegjuar-ar 

nën EIB-ELENA? 

 

 Sistemet e energjisë të ripërtëritshme qëndro-vetëm, jo të integruara 

në ndërtesa, p.sh. mullinjtë e erës, PV qëndro-vetëm, energji diellore të 

përqendruar, hidrocentralet dhe prodhimi i energjisë elektrike 

gjeotermale 

 Infrastrukturë transporti për distancë të largët  

 Pajisje industriale, dhe zvoglimin e emitimit të gazrave nga shtëpitë e 

qelqit si rezulltat i delokalizimit të industrisë  

Kush mund të 

aplikojë për EIB-

ELENA? 

 Autoritetet lokale dhe regjionale dhe trupa tjerë publik   

Webfaqe http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm 

Kontakt elena@eib.org 

(Burimi: IEEP Program pune 2011, 2011: 36-40; 72-73) 

 

2. Pajisje KfW-ELENA  

Çka paraqet? Pajisje pilot për kredi globale për efikasitetin e energjisë, shërbime 

për zhvillimit të projektit dhe kreditimin e karbonit me qëllim të mo-

bilizimit të investimeve nga komunat  

 Vendosje sipas Programit të Punës 2011 - një pajisje e re  

 Implementuar nga instituti Gjerman KfW- Kreditanstalt Für 

Wiederaufbau 

 Ndjek pak a shum logjikën dhe principet e njëjta si ELENA 

 Për projektet investuese – deri  më 50 milion 

 Mundësimin e kredive globale me ―SHërbimet për zhvillim të projektit‖  

– ndihmë teknike plr pregatitje, implementim dhe financim të prjekteve 

investuese të ligjshme  

 Mbështetjen e programeve për mbrojtje të klimës bazuar në kreditim të 

karbonit për qytetet dhe komunat e BE-së  

Cilat Programe 

të Investimeve 

janë të ligjshme 

nën KfW-ELENA? 

 

 Ndërtesat publike dhe private, duke përfshirë strehimin social dhe 

ndriçimin e rrugëve dhe trafikut, për të mbështetur rritjen e efikasitetit 

të energjisë 

 Integrimi i burimieve të energjisë së ripërtëritshme (RES) në ambient 

ndërtimi — siç janë fotovoltaikë diellore (PV), mbledhësit termike diel-

lore dhe biomasa  

 Investime në riparime, zgjerime ose rrjeteve të ngrohjes / ftohjes së 

rrethit të ri, duke përfshirë çdonjërën të bazuar në kombinin të ngrohjes 

dhe të energjisë elektrike (CHP), sistemet e decentralizuar CHP 
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(ndërtesë ose në nivel të lagjes) 

 Transporti urban për të rritur efikasitetin e energjisë dhe për të 

mbështetur integrimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë, p.sh. 

automjetet e transportit rrugor me energji-efektive dhe të pastër, 

tramvaj, troleybuse, metro, dhe trena; investimet për të përmirësuar 

transportin publik dhe lidhjen e saj të padukshme drejt transportit 

privat 

 Investimet në zgjidhje të pastër dhe me energji-efektive për logjistikë 

të mallrave në zonat urbane  

 Infrastruktura lokale që përfshin rrjetet e zgjuara, infrastructure të 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për efikasitetin e ener-

gjisë, pajisje urbane për energji-efektive, pajisjet e transportit ndër-

modal dhe infrastrukturës së karburanteve për automjete me lëndë 

djegëse alternative;  

 Projektet mbeturina-drejt-energjisë të komunave duke përfshirë edhe 

gjenerimin e biogazit për prodhimin e ngrohjes në shkallë të vogël 

 Programe komunale për pajisjet me energji-efektive dhe pajisje për 

NVM-të dhe individët 

 Qasjet multi-teknologjike duke kombinuar aktivitetet e lartpërmendura 

brenda një qasjeje të mbarë-qytetit ose rajonale gjithëpërfshirëse  

Cilat janë zonat  

jo të privi-

legjuar-ar nën 

KfW-ELENA? 

 

 Sistemet e energjisë të ripërtëritshme qëndro-vetëm, jo të integruara 

në ndërtesa, p.sh. mullinjtë e erës, PV qëndro-vetëm, energji diellore të 

përqendruar, hidrocentralet dhe prodhimi i energjisë elektrike gjeoter-

male 

 Infrastrukturë transporti për distancë të largët  

 Pajisje industriale, dhe zvoglimin e emitimit të gazrave nga shtëpitë e 

qelqit si rezulltat i delokalizimit të industrisë 

Kush mund të 

aplikojë për KfW-

ELENA? 

 Target grupet kryesore: qytete, komuna, regjione; aktorët lokal dhe 

rajonal të energjisë (p.sh. agjencitë e energjisë ose zhvilluesit e 

projekteve publike), bankat pjesëmarrëse lokale dhe shoqatat e 

strehimit, NVM-të lokale 

Webfaqe http://www.kfw.de 

KontaKt Zyra KfW Shkup,  
Dr. Jürgen Welschof, Drejtor, E: Juergen.Welschof@kfw.de  

Kontakti i pare mund të vendoset nëpërmjet:  

Ms. Natasha Radovanovic, Koordinatore e projektit KfW Zyra Shkup,  

E: natascha.radovanovic@kfw.de, T. +389 2 3109 241 

Projekte të energjisë në Maqedoni:  

Dr. Wilderich Hoerr, Menaxher projekti, KfW Frankfurt,  

E: Wilderich.Hoerr@kfw.de 

(Burimi: IEEP Program pune 2011, 2011: 41-46; 73-76) 

3. Pajisje CEB-ELENA  

Çka është? Shërbimet për zhvillimin e projektit për banim social me Bankën Zhvillimore 

të  Bankës së Këshillit të Evropës (CEB) 
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 Ngritur në 2011 - një pajisje e re 

 Zbatuar nga CEB 

 Ndjek pak a shumë të njëjtën logjikë dhe parim si ELENA  

 Mbështet Shërbimet për zhvillimin e projektit - ndihmë teknike për për-

gatitjen, implementimin dhe financimin e projekteve investuese të 

ligjshëm 

 Fokusi i dhënë Projekteve për investime sociale - deri në 50 milionë 

Cilat Programe 

të Investimeve 

janë të ligjshme 

nën CEB-ELENA? 

 

 

 

a) Veprime të ligjshme: 

 Rritja e efikasitetit të energjisë (renovimin e ndërtesave me qëllim që të 

ulet dukshëm konsumi i energjisë në ngrohje dhe energji elektrike - të 

tilla si izolimin termik, kondicionim dhe ventilim efiçient i ajrit, ndriçim 

efikas);  

 Integrimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë (RES) - të tilla si 

fotovoltaikë diellore (PV), mbledhësit diellore termike dhe biomasa;  

 Investime në riparime, zgjerime ose rrjeteve të ngrohjes / ftohjes së 

rrethit të ri, duke përfshirë çdonjërën të bazuar në kombinin të ngrohjes 

dhe të energjisë elektrike (CHP), sistemet e decentralizuar CHP 

(ndërtesë ose në nivel të lagjes) 

 

b) Lloji i ndërtesave të lighshme:  

 Strehimi për njerëzit me të ardhura të ulëta, që korrespondojnë me 

kriteret e strehimit social ku këto janë të përcaktuara nga legjislacioni 

kombëtar 

 Qendrat e pritjes, të përkohshme dhe strehime të përhershme sociale 

për refugjatë, migrantë dhe personat e zhvendosur  

 Infrastruktura e Shëndetësisë: spitalet publike dhe private, infra-

strukturën e shërbimeve mjekësore publike ose private, shtëpi pleqsh 

për qendrat e të moshuar dhe të mirëqenies  

 Infrastruktura arsimore dhe profesionale: institucionet e shkollave dhe 

universiteteve, duke përfshirë edhe pajisjet sportive dhe kulturore dhe 

sallat universitare të banimit; konvikte për studentët në shkolla dhe 

universitete, qendra për trajnime profesionale, qendra publike ose pri-

vate për kërkim dhe zhvillim. Institucionet private duhet të jenë të 

miratuara nga shteti (me njohjen e diplomave në nivel kombëtar, të 

ligjshme për bursa qeveritare)  

 Infrastruktura e shërbimeve publike administrative dhe gjyqësore: 

ndërtesa të destinuara për qeverinë kombëtare, rajonale ose vendore, 

ose për agjencitë teknike në të cilat këto organe kanë interes të shu-

micës, dhe çdo infrastructure e lidhur. Ky mund të jetë rasti, për shem-

bull, për infrastruktura penitenciare, stacionet e zjarrfikësve/policisë, 

qendrat e trajnimit ose ndërtesa të lidhura me administratat komu-

nale/lokale/rajonale.  

Cilat janë zonat  

jo të privi-

legjuar-ar nën 

CEB-ELENA? 

 Sistemet e energjisë të ripërtëritshme qëndro-vetëm, jo të integruara 

në ndërtesa, p.sh. mullinjtë e erës, PV qëndro-vetëm, energji diellore të 

përqendruar, hidrocentralet dhe prodhimi i energjisë elektrike gjeoter-

male 
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  Infrastrukturë transporti për distancë të largët  

 Pajisje industriale, dhe zvoglimin e emitimit të gazrave nga shtëpitë e 

qelqit si rezulltat i delokalizimit të industrisë 

Kush mund të 

aplikojë për CEB-

ELENA? 

 Organe lokale ose rajonale, dhe autoritete të tjera publike, ose 

grupimet e organeve të tilla, dhe organeve të tjera publike që 

mundësojnë huadhënie për organe të tilla 

 Institucionet Pjesëmarrëse Financiare (PFIs). PFI-të janë banka për 

nxitjen e një projekti me CEB dhe që do të huazojë përfituesit në  fund. 

Webfaqe http://www.coebank.org/ 

Kontakt n.a. 

(Burimi: IEEP Programë pune 2011, 2011: 47-52; 76-78) 

 

Ku të gjeni informata tjera për IEEP? 

 

Website: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

 

1.5 Vështrim mbi procedurën e aplikimit 

Pjesa e parë e këtij Doracaku ka qenë e fokusuar në paraqitjen e një vështrimi të përgjith-

shëm mbi CIP dhe nën-programet e tij. Tani ne po i afrohemi pjesës së dytë se si të aplikohet 

në kuadër të CIP. Në mënyrë që të ju infprmojmë për vijën e kuqe të një procedure të 

aplikimit, grafiku rrjedhës i mëposhtëm tregon përgatitjen e projektit dhe procedurën e ap-

likimit. Në kapitujt e ardhshëm dhe gjithashtu gjatë trajnimeve ne do të ndjekim këtë hap-

pas-hapi. Si pjesë e hapave janë checklistat, shabllonet dhe sugjerime për punën e grupit, i 

cili do të ju udhëzojë në aplikimin e njohurive në idetë e juaja për projekt. 
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Vështrim mbi procedurën e tërë të aplikimit (grafiku rrjedhës) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marëveshje 
me partnerë 

Përshkrimi i 
paketave të 

punës  

Fillimi 

Idea e 

projektit? 

Jo 
Bëni  brainstorming 

Problemi, 
nevoja? 

Jo 

Po 
Po 

Hapi 1: Definimi i idesë problemit, nevojës së pro-
jektit 

 

Hapi 2: Gjetja e Thirjeve të hapura në kuadër të CIP 

Ide 

legjitime?? 

Jo 

Yes 

me(pa) 
partnerë? 

Jo 

Po 

Hapi 3: Kërkim të partnerëve, formim i konsorciumit 

Hapi 4: Definimi i objektivave –produkti – rezulltati 

 - (ndikimi) 

Skema e Idesë 

Hapi 5: Si do ta bëni – metodologjija? 

Hapi 6: Definimi i paketave të punës  

Plani i punës 

Lista e 
rezultateve 

Hapi 7: Kalkulimi i buxhetit Tabelat e 

Buxhetit  

Hapi 8: Si të dorëzoni propozimin nëpërmjet EPSS? 

Propozimi 

Hapi 9: Si vlerësohet dhe zgjidhet propozimi? 

Hapi 10: Procedura e negociatave,  

nënshkrimi i kontratave 
Kontrata 

Implementimi 
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Kapitulli 2: Ideja and partneriteti 

Hapi 1: Definimi i idesë, problemit ose nevojës 

 

Hapi 1: Definimi i idesë, problemit, nevojës së projektit? 

Hapi juaj i pare do të jetë të shihni nëse keni një ide për project dhe si do të dukej kjo. Idea e 

juaj për projekt duhet të jetë e orientuar drejt kerkesës. Çka do të thotë kjo? Duhet që të 

adresojë një problem të pranuar real ose nevojë të grupeve target në Maqedoni ose 

një mundësi që nuk është hulumtuar më parë, akoma, p.sh.  

 A shihni problem sa i përket efiçencës së energjisë?  

 Cili është problemi kryesor me të cilin ballafaqohet organizata e juaj, që mund të jetë me 

rëndësi edhe për partnered e tjerë?  

 A mendoni se ICT mund të kontribuojë në zhvillimin e zgjidhes për shërbimet publike në 

komuna?  

 Çka kanë zhvilluar organiatat më të avansuara në vendet tjera ku ju dhe partnerë të tjerë 

mund të përfitoni nga shkëmbimi dhe bashkpunimi me këto organizata? 

Brainstorming me disa njerëz të mund të ndihmojë për të zhvilluar një ide.  

 

Checklista Nr.1 – Groupi i punës: Identifikimi i idesë, problemit ose nevojës 

P:  A keni një ide të projektit ose a vërej se ka një problem apo nevojë në lidhje me 

CIP-temat?  

 Ju lutem, brainstorm mbi atë "çka, pse, si dhe sa të gjatë dhe shkruani në disa fjalët 

kyçe në tabelë (10 minuta). 

 

 Cila është ideja e juaj, zgjidhje: 

 

 Pse është e nevojshme? Përshkruaj problemin, nevojën dhe mundësitë: 

 

 Si do ta kishit bërë, cilat aktivitet nevojiten: 

 

 Sa gjatë mendoni se do të zgjasë projekti: 

 

 

Për Punëtoritë  Follow-Up Roundin e 2-të të, ne do të punojmë më intensivisht në 

këtë dhe do të kontrollojmë idenë duke përdorur checklistat me pyetje udhëzuese në 

Anekset 4 dhe 5. Kudo që mund të ngecni, ne do të ju ndihmojmë. 
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Hapi 2:  Gjetja e thirjeve të rëndësishme të hapura për 

propozimet nën CIP  

Hapi 2: Gjetja e thirjeve të rëndësishme të hapura për propozimet nën CIP 

 

P: Pyetja me të cilën ballafaqoheni tani është ku të kërkoni informata për fi-

nancim në kuadër të CIP? 

Në hapin 1 ju i keni identifikuar idetë tuaja dhe tani do të kishit dashur të gjeni ndonjërin i cili 

është i gatshëm që të financojë idenë. 

Duhet të kërkoni tek: 

 Webfaqet e nën-programeve: rruga më e lehtë dhe e shkurtë   

 Kini kujdes: webfaqet e tilla ndryshohen shpesh (krijoni një listë të juajën për 

webfaqe/linqe dhe kontrolloni ata rregullisht) 

 Webfaqet: te strukturuara mire, shum informata: Për Programën, Si të merrni pjesë?, 

Pjesëmarrje në Programë, Menaxhimi i projekteve… 

 Çdo nën-program – webfaqet e tyre me strukturën e vet 

 Identifiko Thirje të përshtatshme për idenë tuaj – ideja juaj duhet të përputhet me 

qëllimet dhe filozofine pas nën-programit– lexo me kujdes dokumentet që ju referohen 

Programeve. 

 

Webfaqet e nën-programeve 

EIP- Eko inovacione: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm  

EIP- Eko inovacione Thirje për propozime: kontrollo pasi se të hapet 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2011/european-info-day-2011_en.htm 

ICT-PSP: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

ICT-PSP Thirje për propozime: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11 

/index_en.htm 

IEEP: http://ec.europa.eu/energy/intelligent 

IEEP Thirje për propozime:  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Hapi 3:  Kërkim i partnerëve, formim i konsorciumit 

Hapi 3:  Kërkim i partnerëve, formim i konsorciumit 

Jeni duke përparuar mire. E keni gjetur thirjen e rëndësishme të CIP dhe tani i afroheni fazës 

së ndërtimit të parteritetit. Në hapin e 3-të duhet të pyetni vetveten pyetjet në vijim: 

 

P: A mund ta bëj vetë ose me partnerë?  

 Programet e BE-së nxisin partneritetet ndërkombëtare - pothuajse DUHET (pak për-

jashtime si EIP - Eko Inovacione 2010, nisma IEEP - Thirje në 2011: Ndërtimi i Inicia-

tivës për  Trajnim dhe Kualifikim të fuqisë punëtore) 

 Partnerët ndërkombëtarë i sjellin projektit vlerën shtesë të BE-së (kriteriumi i 

shpërblimit) 

 Zgjedhja e partnerëve të besueshëm (me referenca dhe prova të regjistruara në pro-

jekte) dhe partnerë të cilëve u besoni  

 Formojë / ndërtojë partneritet të ekuilibruar (në drejtim të vendeve të ndryshme - " 

anëtarëve ekzistues, të rinj; në drejtim të komplementaritetit: sektori i biznesit, or-

gane publike, organizata mbështetëse, akademija, etj). 

 

P: Si të gjeni partnerë për prejekte CIP dhe kush mund të ju ndihmojë ti gjeni 

ata? 

 Partnerët e mij të biznesit 

 Anëtarë të EEN (shih Aneksi 6 lista e 4 partnerëve local të EEN) 

 Databaza mbi webfaqet e CIP  

 Qendrat kombëtare për kontakt 

 Partnerë Potencialë për biznes 

 Organizatat për mbështetje të NVM-ve si dhomat ekonomike, inkubatorët e biznesit, 

parqet teknologjike, shoqatat, qendrat rajonale të zhvillimit, etj 

 Search on sub-programmes’ websites (previous and current partners).  

 Kërko në faqet e internetit të nën-programeve (partnerët e mëparshëm dhe të tan-

ishëm). 

Webfaqet e databazave të Projektit 

EIP- Eco inovatione: http://ieea.erba.hu/eco/page/Page.jsp 

ICT-PSP: 

http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/index.cfm?menu=secondary&prog_id=IPSP 

IEEP: Databasë për projekte: 

http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Aneksi 19 ka listë të projekteve me prejekte të selektuara dhe raste studimi prej projekteve 

në kuadër të EIP, ICT-PSP dhe IEEP, ku mund të shihni se prej cilëve parnterë përbehet kon-

sorciumi.  

 

 P: Cilin rol duhet ta luaj: të partnerit udhëheqës apo partnerit? 

 Filloni si një partner – për të fituar eksperiencë fillimisht (shumë punë me dokumente, 

koordinim, dhe kërkesë e madhe për njohuri të thella të procedurave të rregullave të 

programit - të cilat ndryshojnë nga nën-programi në nën-program)  

 Duke qenë një partner nuk do të thotë të merrni një rol të nënshtruar - partneriteti 

duhet të ndërtohet mbi trajtim të barabartë 

 Partner udhëheqës - "agens shpirtëror" i projektit, motori i projektit 

 Duke qenë partneri udhëheqës - përgjegjësi për partneritet në drejtim të autoritetit 

kontraktues  

 Formalizimi i partneritetit – marrëveshja e partneritetit - ndarja e detyrave dhe 

përgjegjësive - shumë qartë dhe saktë që nga fillimi. 

 

P: A është ideja ime unike dhe e freskët? Çka janë duke bërë konsorciumet e 

tjera? 

 Kontrollo  projektet  tashmë të miratuara – bazën e të dhënave në faqet e internetit, 

broshurat e promovimit, botimeve, etj 

 Kontrolloni letrat e shprehjes së interesit / kërkesat për projekte të përbashkëta të BE: 

partnerët EEN 

 BE-ja kurrë nuk bashkë financon projekte të cilat janë në zbatim, vetëm projektet që 

do të fillojnë pas nënshkrimit të bashkë-financimit të kontratës. 

 

P: A ka ndonjë ndihmë nga autoriteti kontraktues (AK) të më jep një mendim mbi 

idenë time të projektit - të më thonë nëse ideja ime i plotëson kriteret dhe objektivat, 

para se ta dërëzojë atë në formularin e plotë të aplikimit? 

 Po, ekziston e ashtuquajtura ndihmë para-propozimit (PPA), ose kontroll para-

propozimit të  

 EIP - Eco-Innovation and ICT-PSP and provide PPA • EIP - Eko-Inovacioni dhe ICT-PSP 

dhe sigurojnë PPA 

 PPA - për të marrë vërejtje për projekt propozimin tuaj (që të dërgohen në kohën e 

duhur, kontrolloni afatin e dorëyimit, përfundon disa ditë përpara mbylljes zyrtare të 

thirrjes, që të dërgohen personave të emëruar / njësive, përgjegjëse për këtë detyrë)  

 Inkorporimi i inputeve nga PPA draftin tuaj në mënyrë që të përmirësohet propozimi 

juaj dhe ta bëni atë më konkurruese  

 Shumë ndihmë e dobishme e cila duhet të përdoret sa më shumë që të jetë e mundur 

– MOS e humbni këtë ndihmë - është shumë e vlefshëme dhe paraqet të kuptuarit CA 

të objektivave të thirrjes. 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

 

Checklista No.2 – Punë në grupe: Ndërtimi i partneritetit 

P:  Ju lutem, brainstorm-oni mbi pyetjet e mëposhtme dhe vendosni përgjigjet tuaja në 

tabelë; ju lutem përdorni tabelën e dhënë më poshtë, si shablon (15 minuta). 

1) Në grupin tuaj ju lutem mendoni për partnerë potencial ndërkombëtarë dhe ven-

das. Diskutoni për atë se kend (profili formal i institucionit) do të kishit dashur të ftoni 

në partneritet dhe pse (principi i plotësimit). Duhet të merrni parasysh dhe të definoni: 

 Numrin e partnerëve 

 Rolin e tyre (partner, partner ushëheqës) 

 Fushën e ekspertizës që përfaqësojnë ata (si: ICT – aplikacionet e zhvillimit të software, 

RES, ofrues të kërkimit themelor në teknologjinë e gjelbërt ...) dhe sektorit të përfaqësuar 

(NVM-ve, organizatat për mbështetje të NVM-ve, organizata kërkimore, autoritete publike, 

autoritete vendore, qyteti, komuna …)  

 Kontributi i tyre në projekt: përshkrim të shkurtër mbi atë se çfarë inpute ajo mund të 

sigurojë në projekt (përvojë, know-how, ekspertizë, shpërndarje të shkëlqyer …) 

 Përvojë punë në BE: po/jo 

 

Partner/ 

Partner 

udhëheqës 

Emri i institu-

cionit 
Shteto 

Sektori i 

përfaqësuar 

Kontributi në përmba-

jtje - Fusha e ekspert-
izës 

Përvojë në 

BE 

LP      

P1      

P2      

P3      

 

2) Ju lutem, mendoni mbi qasjen, si do të vendosni kontaktet e çara dhe si do të i ftoni ata në 

partneritet.  
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Kapitulli 3: Prej drafti në propozim 

Hapi 4: Përcaktimi i objektivave – autputeve - rezultateve 

Tani që keni gjetur partnerët, së bashku me ta duhet të përpunoni më tepër idenë e projektit. 

Parashtrojani vetes pyetjet e mëposhtme:  

 Çfarë duam të arrijmë me projektin tonë? 

 Cilin problem duam ta zgjedhim ose përmirsojmë? 

 Cilat mundësi duam ti shqyrtojmë? 

 A mund të ndryshojmë diçka për më mirë?  

 

P: Si mund të përcaktojmë objektivat? 

 Objektivat janë qëllimet që projekti juaj synon ti arrijë ose të kontribuojë në ta. Është 

me rëndësi që të ketë një lidhje të dukshme qartë të objektivave të projektit tuaj 

dhe prioriteteve të thirrjes së nën-programit përkatës të CIP. 

 Duhet të ketë një lidhje logjike midis objektivave të projektit tuaj dhe aktiviteteve. 

Duhet të egzistojë “pika krtitike”. 

 Është e dobishme që ju të lexoni me kujdes tekstin për Thirrjet për Propozime dhe 

dokumentet e tjera të rekomanduara. Ata do t'ju japë një kuptim se në cilin drejtim 

mund të synojnë objektivat e juaja dhe të ju ndihmojë për tu siguruar që objektivat e 

juaja janë në përputhje me politikat dhe strategjitë e BE-së.          

 Udhëzuesi për Propozuesit do të ju ndihmojë në definimin e objektivave duke pa-

rashtruar pyetje udhëzuese dhe duke mundësuar shablone se si ti paraqitni objektivat.     

 Mbani objektivat e fokusuara dhe të menaxhueshme dhe mbani numrin e objek-

tivave të ulët (p.sh. 3-5 për objektiva specifike, 3-5 për objektivat strategjike) 

 

P: Si janë të lidhura objektivat, autputet dhe rezultatet, activitetet dhe inputet?  

Pasi që të keni skicuar objektivat e juaja, ju duhet të pyesni veten se a mund ti arrijmë ato 

dhe si? Cilat aktivitete duhet ti kryejmë dhe a mund ti kryejmë ato realisht? Cilat burime 

janë të nevojshme për të arritur objektivat?       

Për të kryer aktivitetet në kuadër të projektit, ju duhet të siguroni burimet (inputet, p.sh. 

personeli i angazhuar në një aktivitet). Activitetet ofrojnë (i) rezultatet/arritjet (p.sh. 

direkte, produkte të prekshme të tilla si broshurat, CD-të) ose (ii) autputet, të cilat janë më 

pak të prekshme dhe indirekte dhe që janë të lidhura me procesin, të tilla si kornizat politike, 

shërbimet siç janë orët e trajnimit, etj.  Projektet implementohet përshkak se ju doni të 

ndikoni në një ndryshim të identifikueshëm në situate (p.sh. Projects are implemented 

because you want to effect an identifiable change in situation (e.g. ndryshimin e sjelljes 

apo vetëdijen e një grupi të synuar, ndryshimin e qasjes në kapital, ndryshimin  e kornizës 

politike, ndryshimin e kushteve të tregut...). Këto ndryshime njihen si rezultate. Impakti  
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

arrihet në qoftë se një projekt ka ndikim mbi mjedisin e tij të gjerë dhe kontribuon në arritjen 

e objektivave të gjera politike.  

Në mënyrë që të mbani evidence për progresin tuaj gjatë projekt dhe për të vërejtur nëse jeni 

duke i arritur objektivat dhe rezultatet e synuara, është e rëndësishme që të përcaktoni 

objektiva, autpute dhe rezultate në menyrë që ato të jenë të matshme. Numra të tillë matës 

quhen tregues dhe ata duhet të jenë SMART - specifike, të matshme, të arritshme, të 

rëndësiahme dhe të kufizuara në kohë. 

Aneksi 7 është marrur nga Udhëzuesi IEE për Propozuesit 2011 - përmban shembuj të mirë 

të objektivave specifike dhe strategjike dhe lidhjen e tyre me autputet dhe rezultatet. Aneksi 

3 ju ofron shembuj të objektivave eko-inovacioni dhe indikatorëve. Aneksi 8 ofron objektivat 

e nën-programeve të Iniciativës Eko-Inovacioni dhe të ICT-PSP dhe IEEP; ju mund të përdorni 

pyetjet udhëzuese si një checklistë për të parë nëse objektivat e projektit tuaj janë të lidhura 

me këto objektiva.  

 

Objektivat Autputet Rezultatet 

Për të testuar dhe nisur një 

shërbim të ri për këshilla të 

energjisë për të ndihmuar 

pronarët e shtëpive në 

shfrytëzimin më optimal të 

energjisë elektrike 

Testime mbi 10,000 familje 

Shëbime për këshilla specif-

ike të energjisë – (up and 

running)  

Trajnimi i 50 ofruesve të 

shërbimeve të energjisë  

Së paku 80% e familjeve të 

synuara që zbatojnë 

rekomandimet të ulëta /pa 

kosto  rezultojnë në: 

300 kWh/vit prej energjisë 

elektrike kursehet me-

satarisht në vit për shtëpi 

(200 toe/vit/gjithsejt) 

Për të promovuar modelin 

kontraktues së energjisë së 

drurit, dhe për të lehtësuar 

marrëveshjet midis palëve 

për centralin e ngrohjes me 

dru.  

Promovimi i modelit kon-

traktues të energjisë  në të 

gjitha vendet pjesëmarrëse  

42 seminare mbi biomasë për 

ngrohje  

33 udhëtime studimore në 

zinxhirë furnizimi relevantë 

të biomasës ose centralet e 

ngrohjes  

72 takime një – në – një për 

të nxitur marveshjet në in-

stalimet e centralit të 

ngrohjes me dru. 

45 centrale të reja të ener-

gjisë së drurit, që korrespon-

don në 15 MW themeluar falë 

veprimeve mbështetëse.   

Minimum prej 1.350 përdo-

rime të "mjetit këshillues", i 

cili mbledh informata rele-

vante për rastet e suksessh-

me të centraleve të energjisë 

së drurit 

Burimi: Marrë nga Udhëzuesi për Propozues IEEP 2011:20, 21. 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

 Lista e kontrollit Nr.3 – Puna në grupe: Përcaktimi i objektivave-autputeve-rezultateve 

P1: Cilat janë objektivat e projektit tuaj? Ju lutemi, përdorni kornizën më poshtë në mënyrë që të përcaktoni objektivat e projektit tuaj, 

autputet dhe rezultatet dhe shkruani ato në tabelë (10 min). 

 P2: A janë në lidhshmëri me objektivat e nën-programeve të CIP-së? Ju lutem, shqyroni tabelën tuaj me objektivat e përshkruara në 

Aneksin 8 (5 min). 

Shembull i shabllonit për paraqitjen e objektivave specifike, autputeve dhe rezultateve brenda kohëzgjatjes së veprimit tuaj 

Objektivat specifike të 

propozimit tuaj  

Autputet (produktet dhe shërbimet) 

duke përfshirë kualifikimet e tyre ku 

është e përshtatshme  

Paketat e 

punës 

Rezultatet ( me treguesit sasior 

të performancës SMART) 

Mjetet e monitorimit 

1.    

   

   

    

2.    

   

  

    

3.    

   

  

    

4.    

   

  

    

Burimi: Udhëzuesi për Propozuesit IEE 2011:18 

Nëse dëshironi të shikoni një shembull të kompletuar të një tabele të tillë, ju lutem shikoni Aneksin 7. 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Hapi 5: Si do ta bëni? – Përcaktimi i metodologjisë 

 

Hapi 5: Metodologjia – Programi i Punës 

 

P: Çka është metodologjia – Si mund ta gjej atë?  

Tani është pyetja si do të arrini objektivat e juaja, çka do të bëni dhe si do ta bëni? Nëse 

dëshironi të arrini objektivat e projektit ju duhet që aktivitetet e nevojshme ti keni ndërmend. 

Por në të njëjtën kohë është e rëndësishme që këto aktivitete të kryhen në një sekuencë 

logjike me një qasje koherente. Kjo është ajo që përcaktoni kur zhvilloni metodologjinë tuaj. 

Në propozimin tuaj metodologjinë e përshkruani si pjesë e programit tuaj të punës, ndërsa më 

para paraqitet një përshkrimit i detajuar i paketave në vijim. 

 Cilësia e implementimit të metodologjisë është pjesë e kritereve vendimarrëse të 

aplikuara në propozimet e projekteve  (këtu vlerësuesi zakonisht egzaminon kritere të 

tilla si përshtatshmëria e qasjes, shkalla e angazhimit të grupeve të synuara dhe palët 

e interesuara, qartësia e paketave të punës, planifikimi i projektit dhe përshtatshmëria 

e monitorimit te performancës, cilësia e planit të komunikimit për marrjen e 

zgjidhjeve. 

 Para se të zhvilloni metodologjinë tuaj lexoni kriteret vendimarrëse, ata mund të 

gjinden në tekstin e Tirrjeve për Propozime dhe jini të vetëdijshëm për legjitimitetin e 

metodave dhe të aktiviteteve të projektit sipas Thirjeve që keni zgjethur.   

 Ju përshkruani metodologjinë duke ofruar një arsyetim për aktivitetet e projektit 

tuaj (dhe me vonë përshkrim të detajuar të çdo paketi pune – shih Hapin 6). Për të 

ofruar një arsyetim do të thotë ju duhet të justifikoni ose arsyetoni idenë tuaj – duke 

ofruar shkaqet dhe justifikimet e veprimeve tuaj ashtu sic ju propozoni, dhe gjithashtu 

sqaroni pse dhe cilat janë arsyet themelore që ju kanë shtyrë të propozoni këtë ide..   

Zakonisht kjo është e plotësuar me disa lloj diagrame për të dhënë një pasqyrë vizuele 

të projektit (p.sh. grafiku rrjedhës ose grafiku GANTT, shihni Aneksin 9).  

 Ju mund të shihni Aneksin 10 për të gjetur se cilat informacione rreth propozimit  të 

nën-programeve do të donim të ofroheshin nga ana juaj. Pyetjet janë shumë të ngja-

jshme, ata vetëm përdorin një formulim të ndryshëm të fjalëve. 

Arsyetimi  Një shpjegim të bazës apo arsyet themelore për diçka 

 Një arsyetim ose racionalizim për diçka  

Grafiku 

rrjedhës 

 Një diagramë që tregon një proces hap-pas-hapi, duke treguar hapat si 

kutia të llojeve të ndryshme, dhe renditjen e tyre duke i lidhur ato me 

shigjeta  

Grafiku 

GANTT  

 Grafikoni GANTT është një lloj grafiku Bar që ilustron planin e projektit. 

Grafikonet GANTT ilustrojnë datat e fillimi dhe mbarimit të elementeve të 

terminalit dhe elementeve përmbledhëse të një projekti të përbërë nga 

struktura e zbërthyer e punës së projektit. Disa grafikone GANTT 

gjithashtu tregojnë edhe marrëdhëniet e varësisë midis aktiviteteve. 
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Burimi: Kopjuar dhe përmbledhur nga Wikipedia 

 Metodologjia e juaj gjithashtu varet edhe nga lloj i projektit dhe thirrjes që jeni duke 

ju përgjigjur dhe cilat lloje të aktiviteteve janë të ligjshme.  

Ju mund të parashtroni vetes pyetjet e mëposhtme në mënyrë që të mësoni më shumë për 

metodologjinë tuaj: 

 A duhet projekti të zbatohet në faza? Mund të ndodh që një pjesë e aktiviteteve të 

ekzekutohen vetëm atëherë kur aktivitetet tjera janë kryer, p.sh. studim mbi 

përdoruesit e tregut si parakusht për të ofruar një shërbim pilot për klientët, ndërsa 

aktivitetet tjera duhet të vazhdojnë gjatë gjithë kohëzgjatjes së projekti, p.sh. 

menaxhimi i projektit . 

 p.sh. EpSOS nën ICT - PSP ka faza të aktiviteteve të projektit si më poshtë: (i) 

inventari fillestar dhe analiza e fazës, (ii) faza e përkufizimit të shërbimeve, (iii) Faza e 

përkufizimit të sistemit, (iv) Zhvillimi i sistemi pilot dhe testimi, (v) testimi në terren. 

Çdo fazë ka një grup të veçantë të aktiviteteve, çdo fazë kërkon metoda të ndryshme 

me qëllim të zbatimit të aktiviteteve me sukses. (Për më shumë shihni:  

http://www.epsos.eu/uploads/tx_epsosfileshare/epSOS_Flyer.pdf, një përshkrim më 

të detajuar të programit të tyre të punës mund të shihet në: 

http://www.epsos.eu/work-plan. html # c561 (shih gjithashtu Aneksin 11).  

 Si janë paketat tona punuese të lidhura? 

 Ku janë hapat kritike ku projekti jonë mund të dështojë dhe si do ti trajtojmë rreziqet? 

 A është metodologjia e projektit tuaj e qartë dhe koherente dhe a e bën të mundur 

projekti juaj arritjen e objektivave të projektit? 

 

Lista e kontrollit  No.4 – Puna në grupe: si do të duhet ta përcaktojë metodologjinë për 

propozimin tim? 

P1:Cila është qasja juaj? Shpjegoe strukturën dhe organizimin e programit tuaj të punës, 

strategjinë e përgjidhshme dhe metodologjinë e shfrytëzuar për ti arritur qëllimet   

Ju lutem punoni në metodologjinë tuaj dhe poashtu përgatitni grafikun rrjedhës për ta ilus-

truar logjikën e programit tuaj të punës (15 min). 
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Hapi 6: Çfarë të bëj? – Përcaktimin e paketave punuese 

Hapi 6: Çfarë të bëj? – Përcaktimin e paketave punuese 

 

Tani më pasi që e keni zhvilluar metodologjinë e projektiti tuaj duke ilustruar se si projekti 

juaj do ti arrijë qëllimet, ju do ti përcaktoni në meënyrë me detajore aktivitetet individuale të 

cilat duhet të zbatohen me qëllim që të arrihen këto objektiva. Përshkrimi i paketave punuese 

është pjesë e sekcionit të programit të punës në propozimin tuaj. Pikë së pari ju e keni defin-

uar metodologjinë tani do ta zbërtheni në aktivitete të cilat janë të përmbledhura në paketat 

punuese. Pika kryesore këtu është që ju të siguroni një pamje të përgjidhshme me përshkri-

min e çdo pakete punuese se si lidhet me qëllimet e projektit, cilat detyra duhet të zbatohen 

në cilën renditje logjike (p.sh. Detyra 1, Detyra 2), cilët partner janë të përfshirë, kush e merr 

përsipër udhëheqjen për këtë paket të punës , cilat janë burimet e nevojshme dhe cilat re-

zultate/arritje do të realizohen.  

 

P: Si do ta përcaktoj një paket punues? 

 Aktivitetet e projektit duhet të zbërthehen në paketa punuese. Niumri i paketave 

punuese mvarret nga madhësia dhe ndërlikueshmëria e projektit. 5-10 paketa 

punuese janë standarde siç thuhet në Udhëzuesin për Propozuesit.   

 Të gjithe Udhëzuesit për Propozues të CIP dhe format e aplikacioneve sigurojnë 

kornizën për paketat punuese dhe përshkrim të detajuar për ate se çfarë duhet të 

shkruhet (shiko Aneksin 12). Për përshkrimin vetëm ndiqni instrukcionet të cilat 

janë të siguruara në kornizat.  

 Për grupin e partnerëve do të jetë me rëndësi që të pajtohen se si do të bëhet ndarja 

e punës ndërmjet partnerëve, kush do të udhëheq paket të punës.  

 Në përshkrimin e paketave tuaja punuese ju do të ofroni më shume detaje për 

metodologjinë duke përshkruar detyrat individuale të cilët do të zbatohen si pjesë e 

kësaj pakete punuese.  

 Përshkrimi i paketës punuese është pjesë e sekcionit të programit të punës (Hapi 5 

poashtu është pjesë e kësaj) dhe zakonisht ka edhe orar të punës ose kornizë të planit 

të punës që duhet të plotësohet.  Lista e kontrollit 5 përmban një kornizë të 

përgjidhshëm për pershrkimin e planit të punës dhe orarin e punës. Kur 

aplikoni për thirrjet e propozimeve, ju lutem shfrytëyoni vetëm kornizat e mundësuara 

në format e aplikacionit.  

 Zakonisht ka paketat punuese të domosdoshme si që janë ―Menaxhmenti i PP‖ si 

WP Nr.1 dhe ―PP e Aktiviteteve të shpërndarjes‖. Nën Eco-inovacinet egziston Plan i 

domosdoshëm për Eksploatim dhe Biznez të PP. Për thirrjet IEE ka PP të domodoshme 

për Komunikim. Për Iniciativën e Sendërtimit të Aftësive ISA nën thirrjet IEE ka PP t; 

domosdoshme për Aktivitete shkëmbyese në BE.  Shpesh ka detyra të definuara 

parapapaprakisht të përcaktuara për këto paketat punuese të cilat poashtru do të 

duhet ti konsideroni në buxhetin tuaj dhe mos haroni të përfshini monitorimin e pro-

gresit në kuadër të progresit tuaj.  

 Si shembull për përshkrimin e paketave punuese ju lutem shikoni Aneksin 13, 14 për 

PP nën Eco-Inovacionin, Aneksin 15 për PP nga IEEP. 
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 Sekcioni i programit punues të propozimit tuaj poashtu do të ketë korniza shtesë 

p.sh. për lista të paketave punuese dhe rezultateve. Për ju ështl me rëndësi që ti 

mbani krejt logjikisht të lidhura: p.sh të mbani emrin e njejtë për paketat punuese ose 

rezultatet në gjithë këto listat e ndryshme dhe planin e punës. 

Lista e kontrollit Nr.5a – Puna në grupe: Si do ta përshkruaj një paket të punës? 

P:  A e keni strukturuar punën tuaj në paketa punuese; çfarë do të bëni dhe si do ta bëni 

punën në projekt? 

 Ju lutem, elaboroni katër paketat punuese kryesore dhe planin e punës të projektit tuaj sipas sha-

bloneve të siguruara dhe shkruani ato në tabelë (60 min). 

Shamblloni i përgjithshëm për përshkrimin Paketave Punuese dhe lista e rezultateve  

Numri i paketës 

punuese: 

 Data e fillimit ose 

fillimi i ngjarjes: 

 

Titulli i paketit punues:  

Numri i pjesëmarrësve:        

Emri i shkurtuar i 

pjesëmarrësve: 

       

Person – muaj per 

pjesëmarrës  

       

 

Objektivat: 

(Siguroni përshkrim të sakt të qëllimeve që duhet të arrihet në kuadër të paketës punuese dhe si këto qëllime do të ndiqn . 

Shfrytëzoni elemente kuantitative dhe të verifikueshme. Referojuni detyrave që duhet të kryhen.) 

 

 

Përshkrimi i punës 

(Siguroni një përshkrim të shkurtër të punës në këtë paket punues. Pershkruje rolin të pjesëmarrësve për elaborimin e çdo 

rezultati.) 

 

Arritjet 

Siguroni përshkrim të shkurtër të rezultateve duke përfshirë muajin e rezultatit dhe nivelin e shpërndarjes. (shënim:pritet 

që të shumica e rezultateve do të jenë në dispozicion të publikut) 

 

Nr. i Ar-
ritjeve. 

Emri i arritjeve  No PP. Nature 
(Prototip, 

Raport, De-
monstrator, 

Specifikat, 

Tjera) 

Niveli I shpërn-
darjes  
(publike, e kufizuar, 

konfidenciale) 

Data e arritjeve  
(Muaji i projektit) 

A1.1      

A1.2      

A1.3      

etc.      

      

(bazuar në ikornizën e CIP –ICT – PMP – Tipi pilot A- 2011 CfP: 38,37; të kombinuar me listen e Rezultateve) 
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Lista e kontrollit  Nr.5b – Puna në grupe: Plani i Punës 

Kornizë për plan të projektit 30-mujor (adaptoni sipas nevojës) – mund të shfrytëzohet për të tre nën-programet 

  Muajt e Projektit 

PP Nr. Titulli PP  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

PP1: Menaxhmenti                                     

Detyra 1.1                                      

Detyra 1.2                                      

PP 2                                      

Detyra 2.1                                      

Detyra 2.2                                      

PP 3:                                      

PP x: Komunikimi                                     

PP y: (Eksploatimi dhe 

Biznis Plani) – kjo PP 
është relevante 

vetëm për thirrjet e 

eko-inovacioneve 

                                    

PP z: Activitetet e shpërn-

darjes 

                                    

Mbledhjet e projektit                                     

Raportet e projektit të EACI                                     

Fleta informative e projektit për 

projektin EACI 

                                    

Vebfaqja/ Krijimi i faqes dhe fres-
kimi i faqes 

                                    

Arritjet e projektit                                     

                                    

                                    

(bazuar në kornizën e CIP – PSI – Eko-Inovacioni-2010 CfP:10) 
A: Arritjet 

PR: Progresi i Raportit 
RP: Raporti i Përkohshëm – teknike dhe financiare 

RF: Raporti Final – teknike dhe financiare etj
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Hapi 7: Si të llogariten kostot - Buxhetimi 

Hapi 7: Si të kalkulohen kostot - Buxhetimi 

Jeni në fazën finale të pjesës teknike (pregaditjen e përmbajtjes dhe buxhetit) të aplikacionit. 

Në hapat paraprak ju keni përcaktuar qëllimet, aktivitetet dhe metodologjinë. Tani më është 

koha të llogaritni sa para ju duhen për ta zbatuar projektin. Përgatitja e buxhetit shkon dorë 

për dore me aktivitetet e planifikuara. Buxheti duhet të reflekton aspektet financiare të 

paketave punuese dhe rezultateve. Detyra juaj është që ta bani buxhetin real dhe të 

balancuar, duke pasur parasysh të gjitha shpenzimet e pranueshme, të cilat do të ndodhin 

gjatë implementimit.  

 

P: Cilat janë parimet e përgjithshme dhe rregullat themelore në përgatitjen e 

buxhetit? 

 

Kur pregaditni aplikacionin tuaj zou duhet të respektoni parimet themelore:  

1. Parimi i bashkë-financimit: aplikanti duhet të siguron dhe kontribuon për kostot e 

pranueshme. Përqindja ndryshon nga programi në program, nga nën-prioritetet në 

nën-prioritete, secili ka rregulla të veçanta në nivelin e kërkuar të bashkë-financim. 

Bashkë-financimi i BE-së mund të jetë deri në 90% të kostove të pranueshme (shumë 

pak raste), më së shumë financimi është në mes 50% dhe 75%. Pjesa tjetër duhet të 

sigurohet nga aplikanti ose nga burime të tjera. 

2. Parimi i financimit jo të dyfisht: nuk është e lejuar që të paraqitet i njëjti shpenzim 

në burime të ndryshme (BE-së, autoritetet kombëtare ose rajonale) veçmas, në 

mënyrë që të marrin mbështetjen e tyre financiare. 

3. Parimi i buxhetit të pranueshëm: buxheti total duhet të llogaritet në bayë to kos-

tove të pranueshme (kostot jo te pranueshme si TVSH-ja, nuk mund te inkuadrohen 

ne buxhet). Në rast se thirrja parashikon kufirin minimal dhe maksimal të buxhetit to-

tal, buxheti i propozuar që nuk respektonë këtë dispozitë, është i përjashtuar au-

tomatikisht.  

4. Parimi i buxhetit real dhe të balancuar: kostot duhet të llogariten në bazë të 

shpenzimeve dhe çmimeve. Një buxhet real mundëson një menaxhim të mire/qetë fi-

nanciar gjatë fayës së zbatimit.   

P: Cilat kosto janë të pranueshme?  

 

Një rregull e përgjithshme është se "Shpenzimet e pranueshme të veprimit" janë kostot 

e shkaktuara nga përfituesi, të cilët i plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 Ata kanë ndodhur gjatë kohëzgjatjes së veprimit 

 Ata janë të lidhura me subjektin e marrëveshjes dhe ata janë të përcaktuara në 

buxhetin e vlerësuar të përgjithshëm  

 Ata janë të nevojshme për zbatimin e projekit 
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 Ata janë të identifikueshme dhe të verifikueshme në veçanti duke u regjistruar në 

regjistrat e kontabilitetit  

 Ata janë në përputhje me kërkesat e taksave të zbatueshme dhe të legjislacionit social  

 Ata janë të arsyeshme, të justifikuara dhe në përputhje me kërkesat e menaxhimit të 

mirë financiar  

 

P: Cilat kosto konsiderohen si JO të pranueshme?  

 

Më shpesh kosto jot ë pranueshme janë:  

 Kthimi në capital  

 Borxhi dhe pagesat e shërbimit të borxhit  

 Provizioni për humbjet dhe detyrimet e mundshme në të ardhmen  

 Interesi i borxhit 

 Borxhet e dyshimta 

 Humbjet e shkëmbimit 

 TVSH, në mos përfituesi mund të tregojë se ai nuk është në gjendje të mbulojë atë  

 Shpenzimet e deklaruara nga përfituesi dhe të mbuluara nga një tjetër veprim ose 

program pune nën grant të BE-së  

 Shpenzime të tepërta ose të pamatura 

 Kontributet In-kind 

 

P: Cilat janë kategoritë kryesore të kostove të pranueshme?  

 

Kostot e praneshme përbëhem prej: 

 Kostot direkte (kostot e persnelit/stafit, nën-kontraktimet/shërbimet e jashtme, 
shpenzimet e udhëtimit, blerja e paisjeve, kosto tjera) 

 Kostot indirekte – norma e sheshtë prej % të personelit 

 

KOSTOT E PERSO-

NELIT/STAFIT 

Shpenzimet e personelit janë kostot e orëve aktuale punuar nga perso-

na drejpërsëdrejti të involvuar në kryerjen e punës në kuadër të pro-

jektit. Persona të tillë duhet të:  

 Të jetë i punësuar drejtpërdrejt nga pjesëmarrësi, në përputhje me 

legjislacionin e tij kombëtar  

 Punon nën mbikëqyrjen e vetme teknike dhe përgjegjësinë e 

pjesëmarrësit 

 Të jetë i paguar në përputhje me praktikat normale të 

pjesëmarrësit, me kusht që këto janë konsideruar si të pranueshme 

nga Komisioni. 
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NËN - KONTRAKTIMET  

SHËRBIMET E 

JASHTME 

 Nën-kontraktuesi nuk nënshkruan marrëveshjen e grantit. 

 Çdo nënkontratë, për të cilën shpenzimet janë pranuar si kosto të 

pranueshme, duhet të shpërblehen sipas parimit të vlerës më të 

mirë për paratë (raporti mes çmimit më të mire-cilësia), nën 

kushtet e transparencës dhe trajtimit të barabartë.  

SHPENZIMET E 

UDHËTIMIT 

 Kjo kategori e shpenzimeve përfshinë shumën e udhëtimit dhe të 

qëndrimit të personelit (vetëm stafit) që punojnë drejtpërsëdrejti 

për veprimin, e llogaritur në bazë të praktikave të zakonshme të 

pjesëmarrësit. 

 Në disa programe kjo kategori është pjesë e shpenzimeve të stafit.  

BLERJA E PAISJEVE 

 Kjo kategori vlen vetëm për pajisjet të cilat amortizohen, në 

përputhje me rregullat kombëtare të kontabilitetit. Për shkak të 

llojit të veprimeve (jo-teknologjike), çdo pajisje për veprimet e pro-

gramit të veçantë do të pranohen vetëm nën rethana të jashtëza-

konshme dhe vetëm me pajtimin paraprak të Autoritetit Kontraktor. 

Nëse të ligjshëm, vetëm një pjesë e amortizimit që i korrespondon 

kohëzgjatjes së veprimit dhe shkalla e përdorimit aktual për qëllim 

të veprimit të pajisjeve të mund të merret në konsideratë si kosto 

të pranueshme. Kostoja do të llogaritet sipas formulës së propozuar 

në një Udhëzues për Aplikuesit. 

 Disa programe nuk e përfshijnë këtë kategori si një të ndarë. 

KOSTO TJERA 

SPECIFIKE 

Kosto tjera specifike - duhet të jenë kostot që nuk mund të përfshihet 

në asnjë nga kategoritë e kostove të mëparshme të kostove direkte. 

Shembuj: 

 Shpenzimet që lidhen me organizimin e ngjarjeve  

 Shpenzimet e darkave në takimet e projektit  

 Printimi i promovimint dhe shpërndarja e materialit; 

 Shpenzimet e udhëtimit për personat që nuk janë anëtarë të stafit 

dhe as nënkontraktorët  

KOSTOT INDIREKTE 

 Shpenzimet indirekte janë të gjitha ato kosto të pranueshme që 

nuk mund të identifikohet nga pjesëmarrësit si atribute të drejtpër-

drejta në këtë projekt, por që mund të identifikohen dhe justifiko-

hen me sistemin e tij të kontabilitetit si pasojë e marrëdhënieve të 

drejtpërdrejta me kostot e pranueshme të drejtpërdrejtë të projek-

tit. Ata nuk mund të përfshijë të gjitha shpenzimet e pranueshme 

të drejtpërdrejtë. 

 Zakonisht kostot indirekte janë llogaritur në tarifë të fiksuar xx%  

të shpenzimeve të personelit të saj. Kjo % ndryshon nga pro-

grami% të programit.  

 

P: A ka një kornizë standarde të tabelës financiare, e përdorur për të gjitha pro-
gramet e CIP? 
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Fatkeqësisht, jo. Çdo Thirrje për Propozim ka tabelat e veta financiare, të cilat janë 

pjesë e dokumentacionit të aplikacionit të kompletuar. Një rregull bazë është se aplikacioni 

duhet të shkruhet në kornizat e mundësuara nga thirrjet specifike. Gjithashtu është e za-

konshme që pregaditja e buxhetit bëhet nga qasja poshtë-lart, do të thotë që kur çdo part-

ner siguron inputet e nevojshme financiare për shkak të tabelave automatike në excel 

gjithashtu një buxhet në nivelin e konsorciumit është i përgatitur. Pra, fokusi duhet t'i jepet 

vlerësim realist të gjërave të veçanta financiare (si: vlerësimi i kohës i përkushtuar për pro-

jektin, llogaritja e duhur e normër për orë për punonjësit, etj) për t'u futur në tabelat e 

ofruara financiare (shih Aneksin 16 - Shembull i Tabelave Financiare nën IEEP). 

 

Lista e kontrollit Nr.6 – Puna në grupe: Buxhetimi 

Ju lutem, mendoni për të gjitha shpenzimet (në €) të cilat do të ndodhin gjatë projektit. Para se 

të filloni me një vlerësim, rifreskoni kujtesën tuaj duke lexuar përshkrimin e PP që keni dhënë në 

hapin e mëparshëm 6.    

 E para: Bëni një vlerësim të kohës së kaluar në projekt, p.sh. mendo, sa njerëz do të 

punojnë në projekt dhe sa orë punë ata do të angazhohen për PP. Pastaj ju duhet të 

llogaritni normën e tyre për orë (një metodë e llogaritjes zakonisht përcaktohet në 

udhëzimet për aplikantët, nëse jo, krijoni metodologjinë tuaj, që reflekon kuptim të 

përgjithshëm).  

 E dyta:  Ju duhet të bëni një vlersim të shpenzimeve lidhur me udhëtimet 

ndërkombëtare. Përcakto numrin e misioneve, numrin e personave dhe bëne vlersimin 

e shpenzimit të udhëtimeve, duke përfshirë mëditijet ( nëse tejkaloni 1000 € për person, 

ofroni sqarime shtesë)  

 E treta: Përcaktoni të gjitha shpenzimet lidhur me nën-kontraktimet dhe ndihmën e 

jashtme që do t'ju duhet gjatë zbatimit të projektit. Bëni një vlerësim për PP.  

 E katërta: Përcaktoni të gjitha kostot tjera direkte, që janë të lidhura me projektin 

dhe nuk mund të përfshihen nën kategortë e mëparshme.  

 E pesta: Përcakto normën e fiksar të kostove indirekte dhe llogarite buxhetin to-

tal të pranueshëm.   

 E gjashta: Bane një tabelë përmbledhëse për konsorciumin e plotë dhe të përcaktoje % 

e fondeve të BE-së që kërkohe    

Ju lutem, shfrytëzoni tabelat e buxhetit të ofruara më posht dhe vëndoni buxhetin në flipçart (20 

min). 
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Tabelat: 

 
I. Buxheti për partner: 

I.1. Shpenzimet e stafit 

Shpenzimet direkte të stafit (lideri i projek-

tit,menaxheri, ekspertët, ndihmësit…) 

Orët në 

projekt (a) 

Norma 

për orë 

(b)  

Totail 

axb 

Shënoni 

të 

gjitha 
PP 

1     

2     

3     

4     

TOTALI     

 

 

Shpenzimet direkte të stafit (lideri i 

projektit,menaxheri, ekspertët, 

ndihmësit…) 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 Orët 

totale 

1        

2        

3        

4        

TOTALI        

 

I.2 Udhëtimet Ndërkombëtare 

Përshkrimi i misionit, shteti (takimet e part-
nerëve, konferencat, seminaret e part-

nerëve...) 

PP Numri i per-
sonave 

Kostot e 
udhëtimit 

për person 

TOTALI 

1     

2     

3     

TOTALI     

 

I.3 Nënkontraktimi 

Përshkrimi i shërbimeve të ofruara (përkthimi, materiaet 

promovuese, ekspertiza…) 

PP TOTALI 

1   

2   

3   

TOTALI   

 
 

I.4 Shpenzime tjera specifike 

Pershkrimi  PP TOTALI 

1   

2   

3   

TOTALI   

 

I.5 Buxheti total i pranueshëm për person 

Të gjitha kategorit  Norma 

e 
fiksuar 

Kostot totale për 

kategori 

Kostot e stafit - totale   
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Udhëtimet    

Nënkontraktimet    

Kosto tjera specifike   

Kostot indirekte (% të kostos së stafit)   

KOSTOT TOTALE TË PRANUESHME   

 

 

II. Buxheti i përgjithshëm - Konsorciumi 

 

Partneri Kostot e stafit Kostot e 
udhëtimeve 

ndërk-

ombëtare 

Nënkontratki-
met/ndihma e 

jashtme 

Kostot 
tjera 

specif-

ike 

Kostot 
indi-

rekte 

Totali Kërkesa 
e 

kontribut

it të UE 

LP        

P1        

P2        

P3        
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Kapitulli 4: Dorëzimi i propozimeve 

Hapi 8: Si të dorzohoet një propozim nën CIP nëpërmjet 

EPSS?  

Hapi 8: Si të dorzohoet një propoyin nën CIP nëpërmjet EPSS? 

 

Tash më që cdo gjë është gati, është koha që ju të dorzoni propozimin Përbrenda CIP-së bëhet 

në form elektronike nëpërmjet EPSS. Kështu që, nuk ësht e nevojshme të dërgohen 

dokumentet origjinale me postë. Procedura e propozimit elektronik ofron mundësi të barabarta 

për çdokend: të gjithë kanë kohë deri në ditën e fundit të dërgojnë propozimet pa marrë 

parasysh sa largë jeni nga vendi ku propozimi duhet të dorëzohet. Vetëm, mos prisni deri 

minutën e fundit të paraqitni propozimin tuaj. 

 

Q: Çka është EPSS? 

 

EPSS (Electronik Proposal Submission System) është Sistem për Dorëzimin e Propozimit në 

form Elektonike (SDPE). Ju lejon juve të dorëzoni propozimet e juaja në form elektronike. Ju 

mundëson të regjistroheni në thirrje specifike në të cilat jeni të interesuar të aplikoni. Ju 

duhet të regjistroheni në EPSS për çdo aplikacion që doni ta dorëzoni. Lidhja për-

katëse për EPSS është dhënë në faqen e internetit të nën-programit ku thirrja për propozime 

është botuar. Vetëm atje aplikimi juaj do të jetë në "kutin postare" korrekte. 

Pasë regjistrimit ju do të merrni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Forma e aplikacionit në 

Word dhe  Excel mund të shkarkohen nga EPSS pasi që llogaria juaj është  krijuar. Zakonisht, 

ju merrni emrin e përdoruesit dhe fjalë-kalimin e EPSS brenda disa minutave  pas regjistrimit.  

Një propozim i plotë në nën-programe e CIP-së CIP zakonisht përbëhet nga tri pjesë me 

Akenseve shtesë.  

Pjesët  Si të trajtohet nën EPSS 

Pjesa A A1 Përmbledhja e promozimit 

A2 Pjesëmarrsit 

A3 Buxheti 

 Direct i koduar online në EPSS 

 Formulari A1: një forlumar online për 

propozim; përmbledhja e propozimit 

 Formulari A2: një forlumar online për 

partner; informata për çdo partner; 

 Formulari A3: një forlumar online për 

propozim; përmbledhja e buxhetit 

Pjesa B Përshkrim i detajuar i veprimit  duhet të shkarkohet prej EPSS 

 para se të dorëzohet -> konvertoeni në 

PDF dhe pastaj bashkangjiteni 

Pjesa C Buxheti I detajuar  duhet të shkarkohet prej EPSS 
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 dorëzoeni si Excel document (jo PDF) 

Anekset  është e specifikuar në Udhëzuesin 

për Propozuesit  

 disa korniza duhet të shkarkohen nga 

EPSS 

 disa dokumente të siguruara nga 

organizata e juaj  

 të dorëzohen në PDF ose Excel 

Burimi: Përmbledhur nga Udhëzuesi për Propozuesit 

Vetë kordinatori i regjistruar mund ngarkoni dokumente. Por dobia e EPSS është se të gjithe 

pjesëmarrësit mund të shofin dhe ti shkarkojnë dokumentat aktuale prej sistemi. Kështu që 

çdonjëri prej partnerëve mund të jetë në rrjedha në çdo kohë.  

 

P: A ka ndihmë në dispozicion për EPSS?  

Ka EPSS manual përdorues dhe ju gjithashtu do të merrni instrukcione online kur futni të 

dhënat në EPSS. Çdo nën-program ka një manual përdorues EPSS. Por përmbajtjet e tyre janë 

të ngjashme:  

 për Eco-Innovation: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-

funds/application-packs/index_en.htm  (there is also the link to the EPSS User Guide) 

 për ICT-PSP: https://www.epss-fp7.org/psp/EPSS-Userguide.pdf   

 për IEE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/doc/call_2011_epss 

_user guide.pdf 

P: Si mund të gjej qasjen për në EPSS për thirrjen për të cilën unë dua të ap-

likoj? 

Faqet e internetit të të gjitha nën- programeve lehtë do të ju udhëzojnë drejt sekcionit për 

thirrjet e hapura dhe atje ju do të gjeni linkun për qasje në EPSS për thirrjen përkatëse. 

Nuk mund të ju ik: 

Qasja EPSS për thirrjet Eco-Innovation: 
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Burimi: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm 

(as accessed: 15.04.2011) 

Qasja EPSS për thirrjet ICT-PSP: 

 

Burimi: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/ 

index_en.htm (as accessed: 15.04.2011) 

 

Qasja EPSS për thirrjet IEE: 

 

Burimi: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm (as accessed: 

15.04.2011) 

 

P: Çka paraqitet kur klikoj linkun e EPSS?  

 

Pasi që klikoni në linkun e EPSS për thirrjen përkatëse, dritarja hyrëse EPSS do të hapet, duke 

kërkuar që të regjistroheni ose të hyni me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin në qoftë se 

jeni regjistruar më parë:  
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Për regjistrim ju duhet të jepni disa informata kontaktuese. Për hyrje nga ju do të kërkohet të 

jepni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin që u është dërguar pasë regjistrimit. Kjo dritare 

duket kështu: 

 

Më tutje, ju mund të lëvizni nëpër pjesë ndryshme të propozimit, qasni formularët e duhur 

dhe shkarkoni kornizat për Pjesën B dhe C dhe Anekset: 

 

 

P: Çka të bëjë kur dua ta dorëzoj verzionin final të propozimit të plotë 

 

Është e këshillueshme që të mos pritni deri në minutën e fundit të ngarkoni versionin final 

të të gjitha pjesëve të propozimit. Ju mund të ngarkoni dhe të dorëzoni draft versionet 

gjatë përgatitjes së propozim. Versioni i fundit i propozimit tuaj që është dorëzuar në afatin 

e fundit do të jetë ai që do të vlersohet . 
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 

Kapitulli 5: Procedura e vlersimit dhe negociatave  

Hapi 9: Çka është vlersimi administrativ dhe teknik? 

Hapi 9: Çka është vlersimi administrativ dhe teknik? 

 

Ju keni dorëzuar projekt propozimin tuaj në kohën e duhur nëpërmjet EPSS. Tani, aplikacioni 

juaj është në duart e stafit dhe ekspertëve të jashtëm të Autoriteteve Kontaktuese, të 

punësuar nga Autoritete Kontraktuese (AK) për të bërë një vlersim objektiv të aplikacioneve 

të dorëzuara, bazuar në kritere shpërblyese, që është një pjesë thelbësore e thirrjeve për 

propozim të publikuara. Procedura e plotë është e gjatë dhe mund të marrë disa muaj ashtu 

siç është përshkruar në pjesën e fundit të thirrjes (shih aneksin 17). Pra, keni durim. Ju do 

të jeni të informuar mbi rezultatet e vlerësimit. 

 

P: Çfarë po ndodh me propozimin tuaj?   

 

Procesi i vlerësimit përbëhet nga dy hapa të mëdha: 

 Përputhja administrative: përshtatshmëria, kriteri i përzgjethjes (kapaciteti finan-

ciar dhe teknik) - dështim në përputhje me këto kritere - nuk ka vlerësim të 

mëtejshëm - bëhet nga stafi AK (administrative është pjesa A e aplikacionit) 

 Kriteri i shpërblimit – vlersimi teknik – bëhet nga vlersues të jashtëm (përshkrimi i 

propozimit Pjesa B, në disa raste edhe Pjesa C – IEEP, Eco – Innovationa)  

Grafiku rrjedhës: Vështrim i përgjithshëm i procesit të vlerësimit  

 

Burimi: ICT-PSP udhëzues për aplikantët, instrument: Pilot Type A
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P: Si shkon prodcedura?  

 

Stafi AK fillimisht kontrollon përputhjen administrative të aplikantit dhe të partnerëve të tij. 

Ata kontrollojnë: 

1. Përputheja administrative do të thotë përmbushja e përshtatshmërisë dhe kriteret e 

përzgjedhjes të tilla si:  

 Kriteri i përshtatshmërisë: (po/jo) 

• Subjekti i duhur juridik e aplikantëve, numrin e partnerëve,  

• Adresimi i prioriteteve të duhura / temat, dorëzimi në kohën e duhur 

• Të bashkangjitura dokumentet e kërkuara mbështetëse (Deklarata e nderit - të mos 

jetë në falimentim, Dokumentet Ligjore, Forma e subjektit ligjor;) 

 Kriteri i përzgjedhjes: (po/jo) 

• Kapacitete financiare për përfundimin e projektit – të dorëzohet to submit ―For-

mular i Thejshtësuar i Deklaratave Financiare, Deklaratat Vjetore Financiare 

përbërë nga Bilanci i gjendjes, pasqyra e fitimit dhe humbjese dhe anekset për 

vitin e fundit financiar për të cilin llogaritë janë mbyllur, Raporti i Auditimit, Forma 

e Identifikimi Financiar, Letrat e mbështetjes (opcionale)  

• Kapaciteti teknik – kapaciteti operacional për të ekzekutuar propozimin (CV-it e 

personave të përgjegjshëm, të dhëna të projekteve paraprake) 

2. Kriteri i shpërblimit – vlerësimi teknik – vlersimi i përmbajtjes së projektit - Pikët 

Kriteri i shpërblimit ndryshon nga programi në program përshkak të ndryshimeve në permba-

jtje dhe qëllimeve për tu arritur.  

Zakonisht ka deri më 5 kritere shpërblyese (mund të ketë më shumë ose më pak), dhe për 

çdo kriter jepen pike prej 0 deri më 10 (ose 5).   

Egzistojnë dy kushte që duhet të plotësohen në mënyrë që të propozoheni për shpërblim: 

• Për të përmbushur pragun e grandit total  për të gjitha kriteret shpërblyese (për 

shembull: 75% e pikëve maksimun nga totali) 

• Për të përmbushur pragun për secilin kriter (për shembull: 50%) 

Në praktik kjo do të thotë se:  

• Çdo kriter ka rëndësinë e njejtë – mos nënvlersoni ndonjërin prej tyre.
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Shembull i kriterit të vlersimit për IEEP: Thirrje për Propozim 2011  

Kriteri shpërblyes me maksimum pike Pragu për 

kriteret që 

duhen 

plotësuar 

(50%) 

Totali 

1. Rëndësia e veprimit të propozuar (pikët 0-10) 

a) nivelin në të cilin veprimet e propozuar janë në përputhje me 

prioritetet e thirrjesl IEE; 

b) shkallën në të cilën veprimet e propozuara i përgjigjen nevojave të 

rëndësishme të përdoruesve dhe barrierave të tregut; 

c) nivelin në të cilin veprimet e propozuara plotësojnë aktivitetet e tjera 

të lidhura 

min.5  10 

2. Cilësia e zbatimit të metodologjisë (pikët 0-10) 

a) përshtatshmëria e qasjes së propozuar dhe masën në tëveprimi I 

propozuar i angazhon grupet e synuara palët e interesuara;cilat anga-

zhohet veprimin e propozuar grupet e synuara  

b) qartësia e paketave punuese, planifikimin e projektit dhe 

përshtatshmëria e monitorimit të performancës; 

c) cilësia e planit të për marrjen e zgjethjeve.  

min.5 10 

3. Ambiciet dhe besueshmëria e ndikimit të veprimit të propozimit 

(pikët 0-10) 

a) shërbimet / rezultatet e prodhuara nga veprimi (arritjet, orët e tra-

jnimit, etj.);  

b) ndikim brenda dhe përtej jetës së projektit vlerësuar me specifika, të 

matshme, të pranuara, realiste dhe të kufizuara në kohë (SMART) 

treguesit;  

c) qëndrueshmërinë e zgjidhjeve të ofruara nga veprimi i propozuar 

përtej jetës së projektit.  

min.5 10 

4. Vlera e shtuar e BE (pikët 0-10) 

a) dëshmi se bashkëpunimi / ekipet e punës përtej kufijve kombëtarë do 

të çojë në përfitime më të mëdha se sa veprime të veçanta në nivel 

kombëtar / lokal në të njëjtat vende (Shënim: Nën-kriteri 4.a nuk është i 

zbatueshëm për propozimet për Iniciativa e Integruar të Mobilizimit të 

Investimeve Lokale të Energjisë); 

b) fokusi i përshtatshëm gjeografik i veprimit të propozuar, duke 

përfshirë të mësuarit dhe shkëmbimi në mes të palëve të interesuara;  

c) transferimi i zgjidhjeve të ofruara nga veprimi i propozuar.  

min.5 10 

5. Burimet e alokuara për veprimet e propozuara (pikët 0-10) 

a) menaxhimi dhe përbërja e ekipit, bilancimi i aftësive, përvoja dhe 

përgjegjësitë;  

b) niveli i duhur i orëve për partner dhe për paketat  punuese; 

 c) arsyetimi i kostove (nën-kontratet, kostot e udhëtimit, dhe kostot 

tjera specifike) dhe bashkë-financimi. 

min.5 10 

Pikat totale  50 

Pragu gjithsejt që duhet të plotësohet – 75%   37,5 
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Shihni Aneksin 18 që ka kriterin e shpërblimit pët CIP nën-programet. 

P: Ndër kriteret është vlera e shtuar e BE-së. Çfarë do të thotë dhe cila është 
filozofi pas sajë?  

 

CPI, si dhe programet e tjera të centralizuara (Programin e 7-të në kuadër të Kërkimit dhe 

Zhvillimit Teknologjik, Marco Polo, Progres, etj) janë të fokusuara për të mbështetur projekte 

të cilat shkojnë përtej nivelit lokal, rajonal ose kombëtar. Propozimet duhet të adresojnë 

nevojat, problemet, të cilat janë të zakonshme në kuadrin Evropian dhe mjedisit.  BE-ja nxit 

fuqishëm bashkëpunimin ndërmjet partnerëve nga vende të ndryshme dhe mbështet 

zgjidhjet të cilat janë të zbatueshme në një mjedis të gjerë Evropiane dhe kontekst, 

jo vetëm në kuadrin e aplikuesit të projektit. 

Sipas kritereve, vlera e shtuar e BE-së eshte llogaritur nga: 

 Numri dhe cilësia e partnerëve të ndryshëm në partneritet (për të kombinuar dhe për të 

bashkuar partnerë nga shtetet e reja anëtare dhe të vjetra)  

 Ndikimet dhe përfitimet e projektit duhet të jenë më të gjerë dhe duhet të tejkalojnë 

kufijtë kombëtare dhe rajonal 

 Zgjithjet e propozuara duhet të jenë të zbatueshme në disa shtete/entitete jo vetëm në 

njesit kombëtare ose lokale 

 Në kooperim dhe bashkëpunim me partnerët e tjerë të BE-së ju  duhet të krijoni ë apo të 

ndërmerni një zgjidhje të përbashkët, të aplikueshme edhe për palët e interesuara jo-të 

përfshira 

 Zgjidhje / idet duhet adresuar dhe trajtuar sfidat e përbashkëta të BE-së  

Hapi 10: Si janë procedurat për nogociatat dhe 

nënshkrimin e kontratës? 

Hapi 10: Si janë procedurat për nogociatat dhe nënshkrimin e kontratës? 

 

Urime. Propozimi juaj ka kaluar të gjitha fazat e procedurës së vlerësimit dhe në bazë të 

rangut të vlerësuesit propozimit juaj ka arritur pragun dhe ajo ka qenë e propozuar që të 

shpërblehet/fiton.  

 

P: Cili është hapi i ardhshëm?  

 

Versioni 1: 

Pas disa muaj ju merrni një letër nga Autoriteti Kontraktues për të ju informuar se projekti 

juaj është klasifikuar që të shpërbleht/fiton. Autoriteti Kontraktues mund të ofrojë dy 

mundësi: 

 Të propozojë për të nënshkruar kontratën pa dhënë  ndonjë modifikim të projektit (siç 

është hartuar dhe propozuar nga ju) 

 Të propozon modifikim të buxhetit (të ulë) duke kërkuar pëlqimin tuaj para 

nënshkrimit.
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Versioni 2: 

Ekziston edhe një mundësi që propozimi juaj është shënuar në një listë rezervë - do të thotë 

se në rasë së një aplikant i ranguar më mire, për shkak të arsyeve të ndryshme nuk është në 

gjendje për të nënshkruar kontratën, Autoriteti Kontraktues ofron kontratë propozimit në 

rangun e parë në listën rezervë. 

 

P: A duhet të jemë në dijeni të ndonji veçorie formale para nënshkrimit të kon-
tratës? 

 

Mbani në mend parimin bazë të kontratave të grantit: 

 DUHET TË BËNI ATË QË KENI SHKRUAR NE PROPOZIMIN TUAJ 

 Kontrata është komplekse: e përbërë nga kushte të veçanta, kushte të përgjithshme, 

propozim i planin të punës së projektit - dhe buxheti 

 Lexoni kontratën e plotë para se të nënshkruajë atë  

Kapitulli 6: Këshilla praktike se si të keni sukses në ap-

likacionet e projektit CPI 

Ju keni kaluar nëpërmjet procedurës së plotë të aplikimit. Zhvillimi i idesë së projektit është 

më shume se sa shkruarja e propozim projektit. Bëhet fjalë për krijimin e rrjetit, duke 

ndryshuar një ide në një plan të strukturuar dhe konciz dhe është gati për të tejkaluar 

interesin e ngushtë lokal dhe të jenë të hapura për perspektivën e gjerë në BE. Kjo është një 

çështje se si projekti i propozuar dhe si pasojë zgjidhja juaj mund të kontribojë për të tjerët 

dhe mund të transmetohen në mbarë Evropën ose edhe në mbarë botën.  

Këtu janë disa këshilla të dobishme për të ju ndihmuar që të keni sukses në raundin e 

ardhshëm të paraparë për CIP Thirrjet për Propozim  

 

Kur zhvilloni projekt propozim mbani në mend: 

 

 Propozoni ide projekti nga fusha juaj e ekspertizës  

 Ndërto partneritet, solid të balancuar/ plotësues: lidhur me kërkime, organizata 

mbështetëse të inovacionit, (gjysëm) institucione publike, NVM. 

 Konsideroni grantin »ëmbëlsirë«; aftësia për të financuar projektin vetë.  

 Mos haroni konceptine vlerës së shtuar Evropiane- më tej kufijve local, rajonal dhe 

kombëtar  

 Propozim mire i pregaditur– Zbatim të lehtë 

 Filloni si partner (»procesi it ë mësuarit« për rolin e ardhshëm si partner udhëheqës) 

 Shfrytëzoni të gjitha informatat (faqet e Internetit) dhe shërbimet në dispozicion  

pa pagesë (shfrytëzoni organizatat mbështetlse NVM) 
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Para se të filloni të shkruani një aplikacion: 

 

 Përcakto një nevojë/problem – projekti është si një zgjedhje  

 Vlersoni kapacitetet dhe aftësit e juaja para se të shkruani aplikacionin (rrjeti i 

vlerësimit, buxheti totall budget, konkurenca...) 

 Planifiko paraprakisht dhe fillo më herët (merr më shumë kohë nga që mendon)  

 Çdo thirrje – ka specifikat e veta – lexo me kujdes gjithe dokumentacionin (thirrjet, 

udhëzuesin për aplikantët, formularin e aplikimit, marrëveshjen e grantit, udhëzime për 

shërbimit e Sistemit të Dorëzimit të propozimeve në form Elektronike)  

 Merr pjesë në ditën e informimit – presentime publike të Thirrjeve nga stafi i Autoritetit 

Kontraktues  

 Nëse është në dispozicion përdorimi ndihmën e shqyrtimit- paraprak  

 Lexoni Pyetjet dhe Përgjigjet në faqen e internetit në lidhje me të kuptuarit e formularit të 

aplikimit  

 Abonimi në Alert Service System 

 

Kur shkruani propozimin tuaj mbani mend: 

 

 Nuk ka formulë magjike se si të shpërbleheni – detyra juaj – të bindni vlerësuesit   

 Vlerësimi/Evaluimi bazohet në përshkrimin e shkruar: të jeni të saktë, konciz, vetë - 

shpjegues dhe lehtë për të kuptuar  

 Për të ofruar përgjigje: pse (nevojë/problem), si (methodologjia), çka (paketat punueses- 

detyrat/activitetet dhe rezultatet, ndikimet), sa kohe (periudha kohore), sa kushton 

(budxheti-shpenzimet), kontribut në politikat e BE-së dhe qëllimet (qëllimet e përgjith-

shme dhe specifike) 

 Bëhuni real në përcaktimin e rezultateve dhe arrtijeve; por ambicioz 

 Bëni buxhet të balancuar  - bayuar në harxhime reale, balancuar mes partnerëve  

 Ndihma e jashtme/consultant të – shkalla e limituar 

 Njoftohuni me dokumentat e rëndësishme të BE-së në fusha të veçanta(të përmendura në 

çdo Thirrje – sekcioni: bakground) 

 Para dorëzimit: shfrytëzoni lektor  

 

Para dorëzimit: 

 

 Kontrolloni edhe njiher – a janë të gjitha kokumentat mbështetëse të bashkangjitura dhe 

të vënduara në skedarët e duhur? 

 Kontrolloni edhe njiher partnerët – a kanë vënduar të dhëna në EPSS siç duhet? 

 Mos pritni deri në momentin e fundit (EPSS – mund të jetë i mbingarkuar). 
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Çfarë ndodh më pasë, cilin mund ta kontaktoj? 

A jeni të interesuar për të shkuar më thellë në idenë e projektit dhe të përgatitni draf 

propozimin e projektit?  

 

Nëse jeni të interesuar për mbështetje direkte në zhvillimin e idesë së projektit tuaj nën CIP, 

atëherë ju lutemi na dërgoni në një faqe skicën e ides së projektitt (shih Aneksin 20) pas 

seminarit në këtë e-mail adresë: cip@humandynamcis.org duke iu përgjigjur shkurtimisht 

pyetjeve të cilat ne kërkojmë nga ju atje. Pjesëmarrësit të cilët do të paraqesin një projekt ide 

do të ftohen për të marrë pjesë në një nga seminaret vazhduese të Raundit të Dytë gjatë së 

cilës ne do të shkojmë hap pas hapi nëpërmjet aplikimit tuaj individuale duke ndjekur kornizën 

e propozimit përkatës për thirrjen tuaj dhe duke ju ofruar këshilla se si të zhvillohet ajo. 

Tre nga idetë më premtuese të projektit do të zgjidhen pas këtyre seminareve dhe do të 

marrin ndihmë individuale për hartimin e CIP propozimin. Mbështetja jonë shkon prej 

lehtësimit të takimeve me partnerët për përcaktimin e qëllimit të përgjithshëm të projektit, 

për të ju ofruar ndihmë në llogaritjen e buxhetit, lekturimin dhe sigurimin e fedbakur gjatë 

konsultimeve individuale me ju. 
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Nëse unë kam pyetje të mëtejshme për CIP dhe këtë projekt, kujt mund t'i drejtohem? 

 

Personat e kontakti për CIP nga Ministria e Ekonomisë 

Ardiana Abazi-Ramadani 
 
Koordinatore Kombëtare, Ass. Udhëheqësit të 
Departamentit e Integrimeve Evropiane  
 
T.+389.75.203.859 
E: ardiana@economy.gov.mk 

MINISTRIA E ECONOMISË  
Jury Gagarin -15,  

1000 Shkup 

Sofija Kuzmanovska 
 
Udhëheqëse e Njësisë për Programet e BE-së dhe 
Ndihmë e jashtme, Departamenti për Integrimin 

Evropian  
 
T. +389.23.093.450 
E: Sofija.Kuzmanovska@economy.gov.mk 

MINISTRIA E ECONOMISË  
Jury Gagarin -15,  
1000 Shkup  

Personi i Kontaktit për projektin: 

Natalia Chertoyanova 
 
Menaxher i Projektit 

 
NDËRTIMI I KAPACITETEVE LOKALE PËR 

PËRDORIMIN MË TË MIRË TË FONDEVE TË CIP 
FWC BENEF 2009 Lot 10 - Tregtim, Standarded dhe 

Sektori privat 
 
T. + 359.2.935.99.80 (BG) 
E: natalia.chertoyanova@humandynamics.org 
www.humandynamics.org 
 

HULLA & CO HUMAN DYNAMICS KG 
Dondukov bul. 13  
Sofia 1000, Bulgaria 

 

Ms Melita Mihajlovska 
 
Ndihmës Projekti 

 
NDËRTIMI I KAPACITETEVE LOKALE PËR 

PËRDORIMIN MË TË MIRË TË FONDEVE TË CIP 
FWC BENEF 2009 Lot 10 - Tregtim, Standarded dhe 

Sektori privat 
 

M: +389.77.555.641 (MK) 
E: cip@humandynamics.org 

CPI trajnuesit 

Daniela Rink 

CIP Ekspert / Lider i grupit 

 
NDËRTIMI I KAPACITETEVE LOKALE PËR 

PËRDORIMIN MË TË MIRË TË FONDEVE TË CIP 
FWC BENEF 2009 Lot 10 - Tregtim, Standarded dhe 
Sektori privat 
 

M: +389.7072.1918 (MK) 
M: + 49.152.0980.8572 (DE) 
E: daniela.rink@rink-consult.de 
www.rink-consult.de 

Larisa Vodeb 

CIP Ekspert 

 
NDËRTIMI I KAPACITETEVE LOKALE PËR 

PËRDORIMIN MË TË MIRË TË FONDEVE TË CIP 
FWC BENEF 2009 Lot 10 - Tregtim, Standarded dhe 
Sektori privat 
 

M: +389.7072.1917 (MK) 
M: + 386.41.571.426 (SI) 
E: larisa_vodeb@yahoo.com 
Skype: lara.vodeb 

 

 

Gjithashtu ka edhe partnerë local të EEN (ju lutemi shikoni Aneksin 6 për detajet e kon-
taktit). 

mailto:cip@humandynamics.org
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Doracak për trajnim ―Si të inicohet një ide projektuese në kuadër të CIP?‖ 
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