
SESIONI INFORMUES
Ngritja e Kapaciteteve dhe Dhënia e Granteve

Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor dhe Përgjigjja e Qëndrueshme



Parathënie
▪Qëllimi i këtij sesioni informativ është të ofrojë më shumë informacione rreth “Thirrjes për Aplikime për Ngritje
Kapacitetesh dhe Dhënie Grantesh” në Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe Përgjigjen e Qëndrueshme.

▪Detaje rreth thirrjes dhe mundësi për tiu përgjigjur ndaj çdo pyetje qe mund të keni

▪Mënyrë e shkëlqyer për të mësuar më shummë rreth akademisë online të RrMBGj dhe skemës së dhënies së
granteve dhe si mund të përdoren për të promovuar barazinë gjinore në rajon.



Lloji i Granteve

➢Grante Kombëtare - Dy (2) grante do të jepen për secilin shtet, me shifer maksimale deri në 
€8,000 per grant. Projektet duhet të zgjasin për një periudhë deri në tetëmbëdhjetë muaj që nga
data e firmosjes së kontratës. 

➢Grante Rajonale - Dy (2) grante do të jepen me shumën maksimale prej 25,000 € për grant. 
Projektet duhet të përfundojnë në një periudhë deri në njëzet e katër muaj.

➢Në total 16 grante (2 per shtet dhe 2 rajonale)



Fokusi i Projektit
❖Kriza energjitike

❖Krizat e sigurisë që rrjedh si pasoje e konfliktit Ukrainas-Rus 

❖Pasiguria ushqimore

❖Përgjigjja mbi emergjencat dhe fatkeqësitë

❖Kriza mjedisore

❖Efektet e rritjes së kostove të jetesës në barazinë gjinore



E-AKADEMIA RrMBGj

1. Modul Trajnimi – Bazat e BPGJ

2. Modul Trajnimi – BPGJ i Avancuar

3. Trajnimi mbi “Monitorimin e Përgjigjes së Qëndrueshme”  që do të organizohet në Mal të zi 
nga 16 deri në 19 Maj 2023

Pas përzgjedhjes, një përfaqësues/e i secilës organizatë fituese do duhet të
marrë pjesë në tre modulet e mësipërme.



KRITERET E APLIKANTËVE

Për këtë thirrje preferohen, por jo detyrimisht:

➢Organizata të të drejtave të grave 

➢Organizata “Think tank” 

➢OSHC-të që punojnë mbi financat publike (buxheti apo çështje të prokurimeve) 

➢Organizatat Mjedisore

➢Organizatat e burrave

➢ Organizata që punonjnë mbi zbatimin e Rezolutës 1325 të KB, axhendën mbi paqen, sigurinë, 
dhe gratë

OSHC të regjistruara ligjërisht në një nga 7 shtetet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, 
Maqedonia e Veriut , Moldavia, Mali i Zi dhe Serbia. 



PËR T’U KUALIFIKUAR PËR NJË GRANT, APLIKANTI KRYESOR DHE 
PARTNERËT E TIJ DUHET:

➢Të përfundojnë dy modulet trajnuese online dhe të angazhohen në trajnmimit e tretë në Malin e Zi 
(të gjitha shpenzimet mbi udhëtimin dhe trajnimin do të mbulohen nga organizatorët)

➢të jetë person juridik

➢të jetë jofitimprurëse

➢të jetë regjistruar/themeluar të paktën 2 vite përpara publikimit të thirrjes

➢të jetë përgjegjës direkt për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit me partnerët e tyre,

➢Të jenë të gatshëm të jenë pjesë e procedurës së Vlerësimit të Kapaciteteve Organizative dhe 
Advokuese nëse përzgjidhen si fitues të grantit, të ndërtojnë Planin e Zhvillimit të Kapaciteteve bazuar
në gjetjet e vlerësimit dhe në lidhje me projektin e propozuar, si dhe të punojnë për ta zbatuar atë si
pjesë të projektit

➢Për Grantet Rajonale të paktën 3 OSHC nga 3 shtete të ndryshme duhet të jenë pjesë e partneritetit, 
ku secila nga 3 OSHC-të duhet të plotësojë kriteret e mësipërme të pranueshmërisë.



NUMRI I APLIKIMEVE DHE GRANTEVE PËR APLIKANTËT

•Aplikanti kryesor nuk mund të dorëzojë më shumë se 1 aplikim për thirrjet kombëtare.

•Megjithatë, një aplikanti për një grant kombëtar mund të jetë partner në 1 aplikim tjetër të
thirrjes rajonale në të njëjtën kohë.

•Aplikantit kryesor mund t'i jepet më shumë se 1 grant sipas kësaj thirrjeje për aplikime (një herë
sipas skemës kombëtare të subgranteve dhe së dyti si partner sipas skemës rajonale të
nëngranteve).



LISTA E DOKUMENTEVE TË NEVOJSHME PËR KONCEPTIN

❖Formulari i Aplikimit dhe Koncepti i plotësuar

❖Statuti i OShC-së dhe secilit partner të OShC-së (në grante rajonale) 

❖ Pasqyrat financiare për dy vitet e fundit

❖Dëshmia e Regjistrimit



PROCESI 
Aplikimi për Konceptin Afati kohor

Sesioni Informativ 27-30.03.2023

Afati i fundit për dorëzimin e Aplikimit 07.04.2023

Shpallja e përzgjedhjes së grantmarrësve 25.04.2023

Përfundim i trajnimit online në akademinë e 
RrMBGj (dy module)

Jo më vonë se 10.05.2023

Mbikëqyrësit e BPGJ ndjekin trajnimin e OSHC për
rimëkëmbjen pas COVID-19 në Malin e Zi

16-19.05.2023 

Propozimet e plota të projekteve dhe buxhetet 31.05.2023

Nënshkrimi i kontratës dhe data e parashikuar e 
fillimit të projektit

01.07.2023



QUESTIONS?

FALEMINDERIT


