
       
 
 
 
 
 

Qershor 2013 

 
Kriteret për përkrahjen e projekteve të vogla 

në kuadër të bashkëpunimit teknik 
 
 
 
Qëllimi i përkrahjes: 

� ndihmë fleksibile, e shpejtë dhe efektive 
� realizimi i nevojave bazike të shtresave të varfëra dhe shumë të varfëra 

të popullsisë  
 
Projektet që përkrahen janë projektet, të cilat: 

� nuk mund të vetëfinancohen nga bartësit vendorë (p.sh. organizata 
joqeveritare, institucione lokale etj.). 

� përmbajnë kontribut vetanak të bartësit, nxisin bashkëpunimin e 
popullsisë dhe që kanë ndikim afatgjatë. 

� nuk e tejkalojnë shumën e asistencës prej 8.000,-€, mirëpo në 
raste të arsyeshme mundësohet edhe asistenca prej 13.000,-€. 

� janë planifikuar ashtu që të mos ketë shpenzime personale (paga, 
rroga, honorare). 

� nuk shkaktojnë obligime të vazhdueshme (p.sh. për nevoja të 
vazhdueshme për mallra konsumimi, si produkte foragjere, ilaçe, 
materiale etj.). 

� realizohen brenda vitit kalendarik 2013 
 
 
 
 
 
 

 

>>>



Shembuj të projekteve të vogla: 
 

Infrastrukturë (rrugë, ujësjellës, furnizim me energji elektrike, ndëtime 

komunale) 
� Ndërtime/riparime të një bunari të thjeshtë/të një kompleksi për furnizim me ujë 

të pijshëm/zgjerimi i një kompleksi të ujitjes/të një bazeni për ujë/ndërtimi i një 
grope të ujërave të zeza/blerja e një automjeti me rezervuar uji; subvencion për 
gjypa për ujë të pijshëm; 

� Ndërtim/riparim të urave/të rrugëve 
� Subvencion për institucione sanitare/për ndërtimin e sallave komunale; 

 
Përmirësimi i të ardhurave dhe të ushqimit (posaçërisht në bujqësi), si dhe 
mbrojtja e ambientit 

� Subvencione për aksione të komunave, ndër të tjera për përmirësim të 
ushqimit, p.sh. për ndërtimin e komplekseve të kopshteve të perimeve etj.; 

� Ndërtimi i komplekseve për tharjen e duhanit dhe produkteve ushqimore me 
anë të përdorimit të energjisë solare; 

� Mbrojtja e ambientit, respektivisht implementimi i programeve për edukim, apo 
aksione për mbjellje të dunjve; 

� Ngritja e komplekseve për përfitim të energjisë, nëpërmjet prodhimit të bio-
gazit (plehut organik); burime të ripërtrishme të energjisë; 

� Blerja e pajisjeve të vogla bujqësore/makinë për kashtë, makinë për të grirë 
sanën  

 
Shëndetësi dhe institucione sanitare 

� furnizimi me pajisje mjekësore 
� reparti për kujdes intenziv/blerja e një pajisje për destilim të ujit; 
� zgjerimi/pajisja e lavanderisë/financimi i shtretërve për shtëpi të pleqve apo 

strehimore të fëmijëve 
� karrige me rrota për shtëpi të personave me aftësi të kufizuar/ një klinikë për 

kujdesin ndaj fëmijëve/ një repart për lindje/ një jetimore/një qendër për 
persona me aftësi të kufizuara, një institucion për shurdhmemecë; 

� ndërtimi dhe përmirësimi i institucioneve saitare; 
� përkrahja e masave për kujdesin mjekësor në shkolla/ reparte për mjekim të 

dhëmbëve; 
 
Sistemi shkollor dhe i edukimit 

� riparimi i një kulmi të shkollës/zgjerim i ndërtimit/riparimi i shkollës/furnizimi i 
shkollës me mobilje, ku së paku gjysma e nxënësve që e vizitojnë shkollën janë 
vajza; 

� furnizimi me një pajisje të thjeshta për fotokopjim/video pajisje për 
mësimdhënie apo sqarime/diaprojektor/radio/pajisje për mësimdhënie dhe të 
ngjashme; 

(Lista e pa përfunduar)                 >>> 
 
 
Shembuj nga praktika për projekte që nuk përkrahen: 
 

� dhënia e kredisë/pagesa në fonde revolvuese për kredi 
� financimi i blerjes së tokës 
� pajisja me laptop/fotokopjues ose pajisje të ngjashme për ministri apo autoritete 

shtetërore 
� fletushka informative për turistë evropianë 
� blerja e automjeteve, nëse për to nuk ka garancion të mjaftueshëm, sa i përket  

financiminit të shpenzimeve pasuese dhe furnizimin me pjesë rezervë 
� tavolinë operimi për spital, i cili frekuentohet posaçërisht nga gjermanët. 

 
 



 

Procedura 
 
Projektpropozimet duhet të dorëzohen me shkrim në Ambasadën Gjermane 
dhe duhet të përmbajnë të dhënat vijuese: 

• Bartësi i projektit 

• Synimi i projektit 

• Grupi i cakut 

• Masat e planifikuara dhe ndikimi i tyre në grupin e cakut 

• Financimi i projektit (vetëfinancim, financim nga pala e tretë, asistenca 

e kërkuar nga ambasada) 

• 2 parallogaritje të shpenzimeve (oferta për materialin dhe shpenzimet e 

punës, gjatë realizimit të projektit) 

 

Formularin për aplikim për projekte mund ta gjeni në faqen e internetit të 

Ambasadës Gjermane. Ju luteni që aplikimet Tuaja t’i dorëzoni në gjuhën 

gjermane apo angleze. 

 

Evaluimi i projektit bëhet nga Ambasada Gjermane. Pas shqyrtimit dhe 

aprovimit të projektpropozimit me bartësin vendor lidhet një kontratë për 

asistencë. Për informata më të hollësishme mund ta kontaktoni Seksionin për 

Ekonomi dhe Bashkëpunim Ekonomik të Ambasadës Gjermane në Prishtinë. 
 
 
Kontakti: 

Ambasada Gjermane në Prishtinë 

Seksioni për Ekonomi dhe Bashkëpunim Ekonomik 

Rr. Azem Jashanica Nr. 17, Dragodan II 

10 000 Prishtinë 

TEL.: +381 (0)38 2545-00 

FAX: +381 (0)38 2545-36 

E-Mail: info@pris.diplo.de 


