
 

 

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN E FORMULARIT TË PROJEKT- PROPOZIMIT TË 
PLOTË PËR GRANTE STRATEGJIKE 

  

 Kërkesat dhe formati për aplikim janë si më poshtë:  
  

1. Formulari i Projekt-Propozimit. Përpara se të plotësohet formulari duhen lexuar me vëmendje 
udhëzimet për plotësimin e tij, të cilat gjenden përkrah çdo seksioni në brendësi të dokumentit. 
 

2. Buxheti i Projektit (Aneks 1). Të plotësohet buxheti sipas formatit në excel të përcaktuar nga 
LevizAlbania.   
 

3. Kalendari i Aktiviteteve (Aneks 2). Të plotësohet kalendari i aktiviteteve sipas formatit në excel të 
përcaktuar nga LevizAlbania. 
 

4. Kuadri Logjik i Projektit (Aneks 3). Të plotësohet kuadri llogjik sipas formatit ne word të përcaktuar 
nga LevizAlbania. 

 
5. Lista e Dokumentave Shoqërues të Projekt Propozimit (Aneks 4). Të siguroheni që të gjitha dokumentat 

e kërkuara në këtë listë të shoqërojne paketën e aplikimit, me firmën dhe vulën përkatëse.1 
 

6.  Udhëzues për Aplikantët mbi Perspektivën Gjinore (Aneks 5) 
 
Kujdes:  
 

1. Të mbahet parasysh që projektpropozimi të mos të kalojë 10 faqe (Word), 2 faqe në excel për 
Buxhetin, 1 faqe në excel për Kalendarin e Aktiviteteve dhe të mos të kalojë 3 faqe (Word) për 
Kuadrin Logjik i Projektit. 

2. Formulari i projekt-propozimit, Buxheti, Kalendari i Aktiviteteve, Kuadri Logjik i Rezultateve dhe 
Lista e Dokumentave Shoqërues të Projekt Propozimit, me dokumentat përkatës, të dërgohen në 
version elektronik në adresën info@levizalbania.al.  

3. Lista e Dokumentave Shoqërues të Projekt Propozimit, është dokument i detyrueshëm dhe për 
OJF-të partnere në projekt propozim. 

4. Të kushtohet vëmendja e duhur për përmbledhjen e projekt-propozimit si dhe të plotësohen të 
gjitha fushat e kërkuara. Përmbledhja nuk duhet të jetë më e gjatë se 1-1.5 faqe.   

 

 
1E detyrueshme për OJF-të dhe partnerë pjesë e koalicionit.  
 



 

 

 
 
 Elementë të rëndësishëm të projektpropozimit të plotë janë:  

   
 Të shtjellohet projektpropozimi në përputhje me termat e referencës. 
 Cilësia e formulimit të ndërhyrjes.  
 Qartësia e objektivave dhe përputhja e tyre me analizën e situatës: Objektivat të jenë specifikë, 

të matshëm, të arritshëm, realistë, dhe të kufizuar në kohë.  
 Cilësia e formulimit të metodologjisë: Metodologjia të shpjegojë qartazi dhe në detaje mënyrën 

sesi do të zbatohet ndërhyrja (hapat, burimet, instrumentet, partneritetet, përfshirja e 
përfituesve/grupeve të synuara, analiza e risqeve dhe menaxhimi i tyre, referenca në praktikat 
më të mira në projekte të ngjashme, analiza veprim-rezultat- impakt).  

 Cilësia e hartimit të aktiviteteve: Aktivitetet të jenë të detajuara, zbatimi i tyre të  jetë në 
përputhje me metodologjinë dhe kryerja e tyre të  sigurojë rezultatet/impaktin e parashikuar 
në ndërhyrjen e propozuar sipas objektivave specifike të projekt propozimit.  

 Kalendari i aktiviteteve do të ndahet në dy faza, sipas të cilave përgatitet edhe buxheti përkatës.   
 Qëndrueshmëria e projektit: Propozimi të paraqesë një planifikim të vazhdimësisë së tij, impakti 

i arritur të jetë afatgjatë, të paraqesë mundësitë për t’u bërë një praktikë e mirë për vetë 
organizatën, organizatat e tjera, pushtetin vendor, institucione të tjera publike. 
 

 Formulari i buxhetit – elementë të rëndësishëm për plotësimin e formularëve të buxhetit janë:  
  
1. LevizAlbania nuk njeh Tatimin për Vlerën e Shtuar (TVSH-në) e shpenzimeve të kryera. Buxheti 

i përgatitur nuk duhet të përfshijë TVSH-në e përllogaritur.  
 

2. Buxheti i projektit përbëhet nga 4 faqe (Sheets) në formatin Excel.  
 

3. Faqja 1 e buxhetit duhet të përmbajë:  
• Buxhetin e kërkuar për financim nga LevizAlbania. 
• Buxhetin e financuar nga të tretë (nëse ka) apo vetë-financim (nëse ka).  
• Buxhetin total (shuma e dy të parave).  

 
4. Faqja 2 e buxhetit duhet të përbëhet nga 3 kolona:  

• Kolona 1: Buxheti total i kërkuar nga LevizAlbania.   
• Kolona 2: Buxheti i fazës së parë i kërkuar nga LevizAlbania. 
• Kolona 3: Buxheti i fazës së dytë i kërkuar nga LevizAlbania.  

 
 
 

 



 

 

5. Faqja 3 e buxhetit i përket OJF-së Lider ne projekt dhe duhet të përbëhet nga 3 kolona:  
• Kolona 1: Buxheti total i kërkuar nga LevizAlbania, për aktivitetet që do zbatohen nga OJF 

lider.    
   

• Kolona 2: Buxheti i fazës së parë i kërkuar nga LevizAlbania, për aktivitetet që do zbatohen 
nga OJF lider.    

• Kolona 3: Buxheti i fazës së dytë i kërkuar nga LevizAlbania, për aktivitetet që do zbatohen 
nga OJF lider.    

6. Faqja 4 e buxhetit i përket OJF-së Partnere në projekt dhe duhet të përbëhet nga 3 kolona:  
 

• Kolona 1: Buxheti total i kërkuar nga LevizAlbania, për aktivitetet që do zbatohen nga 
OJF partnere.    

• Kolona 2: Buxheti i fazës së parë i kërkuar nga LevizAlbania, për aktivitetet që do 
zbatohen nga OJF partnere.    

• Kolona 3: Buxheti i fazës së dytë i kërkuar nga LevizAlbania, për aktivitetet që do zbatohen 
nga OJF partnere.    

 
7. Buxheti i çdo faze të planifikohet për aktivitetet përkatëse sipas kalendarit të aktiviteteve. 

Aktivitetet në buxhet duhet të kenë një numër rendor sipas planit të aktiviteteve dhe i njëjti 
numër duhet reflektuar dhe në buxhete.  Buxheti hartohet në CHF – franga zvicerane 

 
Kujdes. Në rastet e partneriteteve (koalicione), organizata lider është përgjegjëse për konsolidimin e 
buxhetit , mbledhjen e dokumentacionit dhe raportimin financiar. Aktivitetet në buxhet duhet të kenë një 
numër rendor sipas planit të aktiviteteve dhe i njëjti numër duhet reflektuar dhe në buxhete. 

 
1. Buxheti duhet të përbëhet nga dy pjesë:  

 
Kostot administrative: 
 Kostot administrative nuk duhet të jenë më të larta se 25% e buxhetit total të 

kërkuar nga LevizAlbania dhe përfshijnë qera zyre, mirëmbajtje zyre, energji elektrike, ujë 
(UKT), pagesa e financierit dhe drejtuesit të projektit.   

 
Kostot e aktiviteteve (bazuar në planin e aktiviteteve).  
 
 Aktivitetet e buxhetuara duhet të jenë në përputhje me planin e aktiviteteve;  
 Numri i përfituesve duhet të jetë i përcaktuar;  
 Njësia matëse për çdo linjë buxheti duhet të jetë e mirë-përcaktuar; 
 Nuk mund të ketë 2 tarifa të ndryshme për të njëjtën detyrë dhe nivel ekspertize; 
 Mbani parasysh se dietat e dhëna për personat që nuk janë staf i Organizatës (në listëpagesë), 

janë të tatueshme; 



 

 

 Numri i ditëve të ekspertëve të përfshirë duhet të jetë realist; 
 Nuk duhet të parashikohet dietë kur ka drekë të organizuar; 
 Linjat e buxhetit duhet të jenë të detajuara dhe jo lump-sum (i pa detajuar);  
 Raporti kosto-rezultat duhet të jetë i pranueshëm. 

  
2. LevizAlbania ka një listë me tarifa indikative tek të cilat mund të bazohen pozicione të përcaktuara 

në buxhetin tuaj, nëse ka të tilla (lista e tarifave gjendet tek formulari i buxhetit në formatin excel).  
 

3. Çfarë nuk lejohet të buxhetohet:  
 Buxhetimi lump-sum (i padetajuar) për aktivitetet;  
 Kosto jashtë tarifave të LA;  
 Kosto administrative më të mëdha se 25%; 
 Nën-grantimi;  
 Investimet në infrastrukturë;  
 TVSH;  
 Mbulimi i shpenzimeve përtej kohëzgjatjes së miratuar të projektit;  

 
Kujdes: Konflikti i interesit. Të mbahet parasysh që nuk mund të paguhen nga buxheti i projektit 
persona me lidhje familjare apo biznesi.   
 

 Politikat e perspektivës gjinore në Projektet Propozimet e Plota:  

Barazia gjinore është një objektiv transversal i LevizAlbania. LevizAlbania kërkon prej aplikantëve 
përfshirjen e perspektivës gjinore në projektet e tyre, si dhe të sigurohet kjo perspektivë gjatë zbatimit të 
projektit.  

LevizAlbania gjithashtu do të kërkojë prej grantmarrësve të ardhshëm një raport mbi rezultatet e 
përfshirjes së perspektivës gjinore në zbatimin e aktiviteteve të grantit dhe do të monitorojë performancën 
e tyre, parë nga perspektiva e barazisë gjinore. Kjo nënkupton se gjatë shqyrtimit të planeve e raporteve 
të grantmarrësve dhe/ose gjatë monitorimit në terren të aktiviteteve, LevizAlbania do të kërkojë të 
identifikohet, dokumentohet, dhe diskutohet niveli i zbatimit të masave të përfshirjes së perspektivës 
gjinore, ashtu siç ishte planifikuar në projekt-propozim.   

Në përgatitjen e projekt- propozimit të plotë të konsiderohen këto hapa:   

• Të shqyrtohen të dhënat dhe raportet ekzistuese lidhur me ndikimet gjinore në raport me 
çështjen/problematikën që synon të trajtojë projekti;   

• Të propozohen zgjidhje për të adresuar diskriminimin me bazë gjinore dhe pabarazitë gjinore lidhur 
me çështjen/nevojën që projekti kërkon të trajtojë;   

 



 

 

• Të merren në konsideratë ndikimet potencialisht të ndryshme të aktiviteteve të projektit mbi 
burrat dhe gratë, duke përfshirë këtu vlerësime të nevojave, sondazhe, kërkime për politika dhe 
propozime të planifikuara në kuadër të projektit që propozohet;   

• Të planifikohet që gjatë aktiviteteve, konsultimeve publike dhe aktiviteteve të tjera, të përfshihet 
të paktën 30% nga secila gjini.  
  

 Aktivitetet:  
  

• LevizAlbania sugjeron që në nivel aktivitetesh të mbahet parasysh ideimi i eventeve me interes 
publik, ku qytetarët të jenë aktori kryesor, që shfaqin dhe reklamojnë situatat pozitive/negative të 
lidhura drejtpërdrejt me projektin.   

• Të tentohet maksimalisht dalja nga kornizat e aktiviteteve tradicionale, tryeza të rumbullakëta (aty 
ku nuk duhen) dhe të synohet krjimi i aksioneve konkrete që rrisin vëmendjen qytetare ndaj 
problemeve të trajtuara në projektpropozim.   

• Të synohet që në aktivitetete të ketë pjesëmarrje të personave/zytarëve të lidhur drejtpërdrejt me 
çështjen e trajtuar nga projekti si e vetmja mënyrë për të krijuar sa më shumë ballafaqim midis 
qytetarëve, zbatuesve të projektit dhe personave/zyrtarëve që kanë përgjegjesi të drejtëpërdrejtë 
ose të tërthortë për çështjen që trajtohet.   
  

 Mediatizimi/Vizibiliteti: 
  

Në hartimin e projekt-propozimeve të plota duhet të kihet parasysh planifikimi për përfshirjen e medias, 
si përcues informacioni dhe si instrument advokimi për kauzën/nismën si dhe për amplifikimin e rezultatave 
dhe arritjeve. Media si instrument advokimi duhet të konsiderohet dhe planifikohet në nivel aktivitetesh 
por edhe në planifikimin buxhetor, si psh: Shkrime PR, dalje mediatike që promovojnë projektin, arritjet 
dhe rezultatet, që njoftojnë grupet e interesit për ekzisencën e projektit që po zbatohet. Përfshirja e 
medias lokale duhet të mbahet në konsideratë prej aplikantëve që zbatojnë projektet jashtë kryeqytetit ku 
janë të vendosur mediat kryesore.  
 
Broshurat – Materialet e printuara 

  
• Prodhimi i broshurave/fletpalosjeve të printuara nuk është metoda e preferuar nga projekti 

LevizAlbania, ndaj duhet treguar kujdes në planifikimin sa më minimalist në buxhetin e kërkuar nga 
LA.  

• Sugjerohet që broshurat të jenë në versionin elektronik/dixhital, për të dhënë informacion, jo 
vetëm për projektin, qëllimin dhe objektivat, por të jenë një kanal efikas i shpëndarjes së 
informacionit përmes përçimit të mesazhit, informacioneve konkrete, infografeve, fotove, fact-
sheets që pasqyrojnë arritjet e projektit, apo për pasqyrimin e situatës konkrete të çështjes/kauzës 
që trajton projekti duke evidentuar edhe objektivat e pritshme për të sjellë ndryshimin e situatës.  
  



 

 

Identiteti i Projektit: 
 

• Sugjerohet të krijohet një logo e dedikuar për projektin, për të qënë të identifikueshëm përgjatë 
kohës së zbatimit të tij për grupet e interesit, mediat dhe sidomos mediat sociale. Logo 
dedikuar projekti do të shërbejë për të krijuar identitetin e nismës si dhe do të shërbejë për 
produktet e prodhuara në kuadër të projektit të mbështetur nga LevizAlbania  

 
Produktet Multimediale:  

 
Kujdes: Në kuadër të projektpropozimit të plotë duhet të planifikohet prodhimi i produkteve 
multimediale, video, videoreportazhe, video të animuara, infografe, fact-sheet dixhitale, etj.  
 

Mediat Sociale:   
  
• Kanalet e komunikimit në median sociale konsiderohen prioritare për projektin LevizAlbania. 

Media social ofron mundësinë e shpërndarjes së informacionit shpjejtë, në mënyrë inovative, 
kreative dhe dedikuar audiencës dhe target grupeve të synuara. Në hartimin dhe planifikimin e 
buxhetit duhet të konisderohet planifikimi i buxheteve dedikuar promovimit në median sociale 
(Facebook Ads).  

 


