BASHKITË PËR NË EVROPË

Një projekt i financuar nga BE

E drejta e autorit
Ky botim është prodhuar me mbështetjen ﬁnanciare të Bashkimit Evropian.
Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e projektit "Bashkitë për në Evropë"
dhe autorët nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
Projekti “Bashkitë për në Evropë” zbatohet nga EPRD në partneritet me
ICE, Europartners Development dhe OSFA.
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I Dashur Lexues,
Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, “Bashkitë për në Evropë”, ka
kënaqësinë t’ju njohë me disa nga instrumentet e rëndësishme financiare të
krijuar nga Bashkimi Evropian nga të cilët mund të përfitojnë aktorë të ndryshëm që janë në fokus të këtyre programeve. Kryesisht, jemi fokusuar tek
Njësitë e Qeverisjes Vendore, përkatësisht “Bashkitë”, të cilave u është adresuar kjo broshurë.
Ky botim do t‘ju orientojë të njihni IPA-n “the Instrument of Pre-accession
Assistance/Instrumenti i Asistencës së Para-Aderimit”, ashtu si dhe disa nga
programet e Bashkimit Evropian në të cilat merr pjesë Shqipëria. Këto
programe dhe mundësitë për financim që këto ofrojnë janë të përshkruara
shkurtimisht në këtë broshurë, por informacioni i detajuar ndodhet i
disponueshëm në faqen e internetit të Komisionit Evropian.
Mundësitë e financimit që ofrohen nga BE-ja tregojnë vlerën e shtuar të
buxhetit të BE në një sërë fushash, nga ajo kërkimore, tek punësimi, zhvillimi
rajonal dhe bashkëpunimi për arsimin, turizmin, kulturën, mjedisin, ndihmën
humanitare dhe energjinë, zhvillimin lokal dhe rural, midis shumë të tjerave.
Ne shpresojmë që kjo broshurë do t’ju ndihmojë që të merrni informacionin
bazë se ku të aplikoni dhe të gjeni financim të BE-së për projektet tuaja.
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Vështrim i përgjithshëm i Asistencës
Financiare të BE-së në Ballkanin Perëndimor
Instrumenti më i njohur financiar i Bashkimit Evropian në Ballkanin
Perëndimor është Instrumenti i Asistencës së Para-aderimit,
njohur gjithashtu edhe si Fondet IPA. IPA është aktive që prej vitit
2007. Që nga Janari 2007 e tutje, Instrumenti për Asistencën e
Para-aderimit ka zëvendësuar një sërë Programesh Evropiane
dhe instrumentesh financiare për vendet kandidate ose për
vendet kandidate potenciale, përkatësisht, PHARE, PHARE CBC,
ISPA, SAPARD, CARDS, si dhe instrumenti financiar për Turqinë.
Aktualisht, Ballkani Perëndimor dhe vendet e tjera përfituese të
IPA-s mbulohen nën Perspektivën e IPA ll 2014-2020.
Instrumenti i Asistencës së Para-aderimit (IPA) është mjeti me të
cilin BE mbështet reformat në “vendet e zgjerimit” me asistencë
teknike dhe financiare. Fondet e IPA-s ndërtojnë kapacitetet e
vendeve gjatë gjithë procesit të anëtarësimit, duke rezultuar në
zhvillime pozitive dhe progresive në rajon. Për periudhën
2007-2013, IPA ka pasur një buxhet prej 11.5 miliardë euro,
ndërsa pasardhësi, IPA II, ka dedikuar 11.7 miliardë euro për periudhën 2014-2020.

Përfituesit aktualë janë:
Shqipëria,
Bosnja dhe Herzegovina,
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë,
Kosova,
Mali i Zi,
Serbia,
Turqia.
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Risia më e rëndësishme e IPA II është fokusi i saj strategjik. Dokumentet Strategjike Kombëtare (Country Strategy Papers) janë
dokumentet e planifikimit specifik strategjik të hartuara për çdo
përfitues për periudhën 7 vjeçare. Kjo do të sigurojë një pronësi
të qëndrueshme nga përfituesit nëpërmjet integrimit të reformave të tyre dhe axhendave të zhvillimit.
IPA II synon reformat brenda kuadrit te sektorëve të paracaktuar.
Këta sektorë mbulojnë zona të lidhura ngushtë me strategjinë e
zgjerimit, siç janë demokracia dhe qeverisja, sundimi i ligjit ose rritja
dhe konkurrueshmëria. Qasja e këtyre sektorëve promovon reformat strukturore që do të ndihmojnë në transformimin e një sektori
të caktuar dhe përafrimin e tij në standardet e BE-së. Ky instrument
mundëson një lëvizje drejt një asistence më të targetuar, duke
siguruar efiçensë, qëndrueshmëri dhe fokusim në rezultate.
IPA II gjithashtu parashikon një përdorim më sistematik të
mbështetjes buxhetore sektoriale. Në përfundim, i jep më shumë
peshë matjes së performancës: indikatorët të dakordësuar me
përfituesit do të mund të ndihmojnë me vlerësimin se deri në
çfarë mase janë arritur rezultatet e pritshme.
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Mbështetja financiare e BE-së
për Shqipërinë
Shqipëria është një nga vendet përfituese të Instrumentit të
Asistencës së Para-aderimit (IPA II) dhe kjo mbështetje ka vazhduar që nga 2007, kur filloi zbatimi i IPA I.

3.1 Dokumenti Strategjik Kombëtar/Country Strategy Paper

dhe Prioritetet e mbështetjes.

Ky Dokument Strategjik Kombëtar (Dokumenti Strategjik) përcakton prioritetet për asistencën financiare të BE për periudhën
2014-2020 për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit. Nëpërmjet këtij Dokumenti, prioritetet politike të parashtruara në kuadrin e politikës së zgjerimit përkthehen në fusha
kyçe aty ku është më e nevojshme asistenca financiare me
qëllim përmbushjen e kritereve të anëtarësimit.
Alokimi i financimit 2014-2020 i dedikuar Shqipërisë arrin shumën
prej 649.4 milionë euro.
Sektorët prioritarë për financime në këtë periudhë janë si më poshtë:
Demokracia dhe qeverisja: Forcim i institucioneve demokratike;
reformimi i sigurimit të shërbimit civil dhe publik; qeverisje më e
mirë ekonomike; përmirësimi i menaxhimit publik financiar; fuqizimi
i shoqërisë civile (p.r.sh organizatat joqeveritare, vullnetare).
Shteti i së drejtës & të drejtat themelore: sistem gjyqësor i pavarur;
ndihmë për policinë në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit; respektimi i konventave të të drejtave të njeriut.
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Mjedisi dhe masat për klimën: Përputhje me legjislacionin dhe
standardet e BE-së; trajtim më i mirë i mbetjeve dhe burimeve
ujore; kontrolli për ndotjen e ajrit.
Transporti: Infrastrukturë më e mirë dhe ndërlidhja e rajoneve;
siguria e përmirësuar rrugore; ndërveprim i rritur (përputhshmëria
teknike ndër-kufitare).
Konkurrueshmëria & inovacioni: Mbështetje ndaj konkurrencës
në biznes; integrim më i madh i tregut; përmirësimi i mjedisit të
biznesit; zhvillimi i turizmit.
Arsimi, punësimi dhe politikat sociale: sigurim trajnimi/edukimi
profesional efektiv; shërbime më të mira punësimi dhe politika të
tregut të punës; përfshirje e njerëzve vulnerabël; shërbime
efiçente shëndetësore dhe sociale.
Bujqësia & zhvillimi rural: Sektor bujqësor dhe ushqimor më
konkurrues; aplikim i standardeve të sigurisë ushqimore; cilësi më
e mirë jetese në zona rurale.
Bashkëpunimi rajonal dhe territorial: promovimi i rrjeteve rajonale, mirëkuptimi dhe marrëdhënie të mira të fqinjësisë; inkurajim
i zhvillimit të qëndrueshëm lokal në zonat kufitare.
Dokumenti kryesor Strategjik që ka Shqipëria në lidhje me
mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian (përfshirë
prioritete, modalitetet e zbatimit dhe të alokimeve) është Dokumenti Strategjik Kombëtar/Country Strategy Paper (CSP).
Dokumenti Strategjik Kombëtar për Shqipërinë mund të shkarkohet nga linku si vijon:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files
/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-albania.pdf

Me qëllim zbatimin e duhur të asistencës financiare të BE-së,
Shqipëria dhe Komisioni Evropian kanë nënshkruar në vitin 2015
Marrëveshjen Kuadër, e cila përcakton rregullat për zbatimin e
Asistencës Financiare të BE-së në Republikën e Shqipërisë nën
Instrumentin e Asistencës së Para-aderimit, IPA II.
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3.2 Marrëveshja Kuadër
Dokumenti ligjor bazë që parashtron parimet për bashkëpunimin
midis Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, në fushën e zbatimit të
IPA-s është Marrëveshja Kuadër 2014-2020. Marrëveshja Kuadër
është baza për ngritjen e strukturave dhe autoriteteve të nevojshme në Shqipëri për menaxhimin e asistencës së IPA-s. Marrëveshja Kuadër përcakton kushtet për menaxhimin efikas financiar të asistencës së BE, ashtu si edhe përshkruan detyrimet
respektive lidhur me zbatimin e duhur të projekteve të financuara nga IPA.
Marrëveshja Kuadër midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë
dhe Komisionit Evropian mbi Rregullat për Bashkëpunim në lidhje
me Asistencën Financiare të KE-së në Republikën e Shqipërisë
në Kuadrin e Zbatimit të Asistencës nën instrumentin e Asistencës
së Para-aderimit (IPA ll) u firmos në Shkurt 2015 dhe u ratifikua
nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë nëpërmjet ligjit Nr.
37/2015, datë 9.4.2015. Marrëveshja Kuadër në fjalë ka nëntë
Seksione dhe është e përbërë nga 66 faqe (pa Anekse).
Në përputhje me Marrëveshjen Kuadër (Neni 6, Parimi i Pronësisë), pronësia e programimit dhe zbatimit të asistencës së IPA II i
përket kryesisht përfituesit të IPA II. Marrëveshja shpjegon se
përfituesi i IPA II (Shqipëria) do të emërojë një Koordinator Kombëtar IPA (KKIPA-NIPAC - National IPA Coordinator), që shërben
si strukturë homologe e Komisionit për të gjithë procesin e: planifikimit strategjik, bashkërendimit të programimit, monitorimit të
zbatimit, vlerësimit dhe raportimit të Asistencës së IPA ll. Sipas
Marrëveshjes Kuadër, KKIPA është përfaqësues i nivelit të lartë i
qeverisë ose i administratës kombëtare të Përfituesit IPA II që
gëzon autoritetin e duhur. Në rastin e Shqipërisë, Koordinatori
Kombëtar i IPA është, ex-officio, Ministri për Evropën dhe Punët e
Jashtme.
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Marrëveshja Kuadër mund të shkarkohet këtu:
https://punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/
marrveshje-kuadr-2014-2020.pdf
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Fusha e Politikës për Bashkëpunimin Territorial
dhe bashkëpunimin rajonal nga
perspektiva shqiptare
Në periudhën 2014-2020, Bashkimi Evropian financon një numër
programesh për bashkëpunim ndërkufitar territorial BNK (cross
border territorial cooperation, CBC). Bashkëpunimi ka si qëllim të
promovojë mirëkuptimin dhe marrëdhënie të mira të fqinjësisë
dhe të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm lokal nëpërmjet rritjes së
mundësive për të përmirësuar mirëqënien në zona të largëta
dhe ato rurale. Programet ndër-kufitare synojnë të adresojnë
sfida të përbashkëta në fushat e konkurrencës ekonomike, përfshirjes sociale, mbrojtjes së mjedisit dhe trashëgimisë kulturore
dhe promovimit të turizmit.
Shqipëria gjithashtu merr pjesë në programe ndër-kufitare me
Vendet Anëtare të BE dhe në programe transnacionale dhe rajonale, të cilat po financohen me kontribute si nga Fondi Evropian i
Zhvillimit Rajonal/European Regional Development Fund (ERFD)
dhe IPA ll. Kjo është një mundësi për aplikantët shqiptare (p.sh.
institucione lokale dhe rajonale, organizata të shoqërisë civile,
universitete, etj.) për t’u praktikuar me rregullat dhe procedurat e
iniciativave të bashkëpunimit territorial dhe për të zgjeruar rrjetin
e partnerëve potencialë për aktivitete bashkëpunimi rajonal.
Specifikisht, Shqipëria merr pjesë në tre programe ndër-kufitare
të IPA II me përfitues të tjerë të IPA II, përkatësisht me Malin e Zi,
Kosovën* dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Në
lidhje me programet me Vendet Anëtare, Shqipëria merr pjesë
në një program ndër-kufitar trilateral me Italinë dhe Malin e Zi
dhe një program bilateral me Greqinë. Secili nga programet e
BNK me Vendet Anëtare fokusohet me maksimumi katër
prioritete tematike.
* Ky përcaktim është pa paragjykim për pozicionet mbi statusin, dhe
është në linjë me UNSCR 1244/1999 dhe me Opinionin e ICJ mbi
deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
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Gjatë periudhës 2014-2020, Shqipëria vazhdon të marrë pjesë në
programin transnacional MED - Mediterranean dhe gjithashtu i
është bashkuar programit të ri Adriatik-Jonian (ADRION) dhe
BalkanMED. Të dyja programet kanë një shtrirje mjaft të gjerë
gjeografike, duke përfshirë disa vende, dhe mbulojnë të gjithë
territorin e Shqipërisë si zonë e pranueshme për të financuar.
Aplikantët shqiptarë kanë filluar të krijojnë kontakte dhe rrjete me
partnerë ndërkombëtare që nga programi i mëparshëm IPA I.
Në kuadrin e programeve IPA II 2014-2020, shkalla e pjesëmarrjes
së aplikantëve shqiptarë në iniciativa të suksesshme është rritur.
Bashkimi Evropian gjithashtu ka miratuar një Strategji për Rajonin
e Adriatikut dhe atë Jonian/ Strategy for the Adriatic and Ionian
Region (EUSAIR).
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Paraqitja e gjithë programeve (8) ku
Shqipëria merr pjesë gjatë IPA II
Gjatë perspektivës nën IPA II (2014-2020), Shqipëria merr pjesë në
Programet e mëposhtme të bashkëpunimit territorial:

Interreg IPA BNK

Interreg IPA BNK
Greqi-Shqipëri
2014-2020

Itali-Shqipëri-Mal i Zi

2014-2020

IPA BNK
Mali i Zi – Shqipëri
2014-2020

IPA BNK

Ish Republika
Jugosllave e
Maqedonisë-Shqipëri

Interreg
Mediterranean
2014-2020

Interreg
Ballkan-MED
2014-2020

2014-2020

Interreg ADRION
2014-2020

IPA BNK
Shqipëri - Kosovë*
2014-2020

(përfshirë disa
shpjegime mbi
EUSAIR)

Një prezantim për secilin nga këto programe shpjegohet
më poshtë si vijon.
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5.1 Interreg IPA CBC Greqi-Shqipëri

Buxheti i Përgjithshëm i Programit (përfshirë shumën e bashkë-financimit): 54.076.734
Zonat e pranueshme për aplikim:
Në Greqi Njësitë Rajonale të Grevena-s, Kosturi, Follorina, Arta,
Thesprotia, Janina, Preveza, Zakinthos, Korfuzi, Qefalonia dhe
Lefkadha.
Në Shqipëri Qarku i Vlorës, Qarku i Gjirokastrës, Qarku i Korcës,
dhe Qarku i Beratit.
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PRIORITETET E PROGRAMIT
• Aksi Prioritar 1: Promovimi i transportit mjedisor të qëndrueshëm
& infrastrukturës publike
Objektiva specifike:
1.1 Rritja e e kapaciteteve të infrastrukturës ndër-kufitare në
transport, menaxhimin e burimeve ujore dhe mbetjeve.
1.2 Rritja e efektivitetit të mbrojtjes mjedisore dhe përdorimit të
qëndrueshëm të burimeve natyrore.
1.3 Rritja e eficensës së energjisë dhe përdorimit të RES (burimet
e energjisë së rinovueshme).
1.4 Përmirësimi i efektivitetit të parandalimit të rrezikut dhe
menaxhimit të fatkeqësive me një fokusim mbi zjarret në pyje.
• Aksi Prioritar 2: Rritja e ekonomisë lokale
Objektiva specifike:
2.1 Ruajtja e burimeve kulturore dhe natyrore si parakusht për
zhvillimin e turizmit të zonës ndër-kufitare.
2.2 Përmirësimi i kapaciteteve ndër-kufitare për të mbështetur
sipërmarrjen, mbijetesën e biznesit dhe konkurrencën.
Strukturat Menaxhuese:
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit - JMC (Joint Monitoring Committee (JMC), është ngritur nga vendet pjesëmarrëse në
program mbi baza të barabarta, me qëllim që të mbikqyrë efektivitetin dhe cilësinë e zbatimit të programit ndër-kufitar. JMC
miraton listën e projekteve të suksesshme.
Autoriteti Menaxhues MA (Managing Authority - MA), është
përgjegjës për menaxhimin dhe zbatimin e Programit Ndër-kufitar në përputhje me parimin e menaxhimit efektiv financiar dhe
për kryerjen e funksioneve të parashtruara në Rregulloret e BE.
Autoriteti Menaxhues i Programeve Evropiane të Bashkëpunimit
Territorial të Ministrisë së Ekonomisë, Zhvillimit dhe Turizimit në
Selanik, Greqi është caktuar si Autoriteti Menaxhues i Programit
Interreg IPA II CBC “Greqi-Shqipëri 2014-2020”.
Më shumë info mbi AM: https://interreg.gr/en/
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Sekretariati i Përbashkët JS (Joint Secretariat, JS) asiston Autoritetin Menaxhues, Autoritetin Kombëtar (National Authority)/ Struktura Operuese (Operating Structure), Komitetin e Përbashkët të
Monitorimit dhe kur është e nevojshme, Autoritetin e Auditit
(Audit Authority) dhe Autoritetin e Çertifikimit (Certifyting Authority) në kryerjen e detyrave të tyre respektive. Sekretariati i
Përbashkët është i vendosur në Selanik dhe adresa e kontaktit
është si më poshtë: jts_gral@mou.gr. JS është struktura kryesore
për tu kontaktuar nga aplikantët dhe përfituesit.
Sekretariati i Përbashkët ka një Zyrë të Antenës (Antenna Office) e
cila shërben si një Pikë Kontakti për aplikantët dhe përfituesit.
Antena është në qytetin e Sarandës (Shqipëri). Zyra e Antenës
vepron nën përgjegjësinë e Ministrisë për Evropën dhe Punët e
Jashtme në Shqipëri.
Për më tepër, në Shqipëri operon Zyra e Kontrollit të Nivelit të Parë
(FLC) (First Level Control, FLC) e cila verifikon dhe konfirmon shpenzimet e përfituesve shqiptarë. Adresa e kontaktit me Zyrën e FLC
është si më poshtë: briz.musaraj@mfa.gov.al
Kush mund të aplikojë?
Në rastet kur disa institucione ose organizata do të duan të
aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit Interreg IPA BNK
Greqi – Shqipëri, ata duhet të jenë pjesë e listës së partnerëve të
pranueshëm, si më poshtë:
- autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale ( Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori rajonale të Ministrive të
ndryshme, Universitete, Spitale, etj.),
- ente publike (si autoritetet portuale, dhomat e tregtisë, etj),
- organizata private jo-fitimprurëse (organizata të shoqërisë
civile, OJQ, shoqatat e biznesit, etj).
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Aplikantë individualë, si studentë, fermerë ose qytetarë nuk
mund të aplikojnë nën këtë program si aplikantë të vetëm. Strukturat fitimprurëse, si SME-të ose kompanitë nuk mund të aplikojnë
për financim. Megjithatë, studentët, fermerët, qytetarët, SME-të
ose kompanitë mund të jetë një grup i synuar për këto financime
dhe në të shumtën e rasteve janë përfituesit përfundimtarë të
projekteve.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë aktorët e
interesuar që bëjnë pjesë në kategoritë e lartpërmendura mund
të aplikojnë me projekt-propozimet e tyre në partneritet me të
paktën një partner grek. Aktualisht, programi ka shpallur katër
thirrje për propozime.
Faqja e internetit të programit: http://greece-albania.eu/
Thirrjet për propozime janë të shpallura këtu:
https://greece-albania.eu/calls
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5.2 Programi IPA BNK Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020
Shuma e Buxhetit të përgjithshëm të programit është 13,7 Mln Euro,
përfshirë bashkë-financimin.

Objektivi i përgjithshëm i programit është të promovojë/forcojë
marrëdhënie të mira të fqinjësisë dhe zhvillim social-ekonomik të
rajoneve kufitare, nëpërmjet valorizimit të potencialeve të tyre,
një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm nga pikëpamja mjedisore
si dhe me përfshirje sociale, duke respektuar trashëgiminë e
përbashkët kulturore dhe natyrore.
Kjo do të mund të arrihet nëpërmjet projekteve të përbashkëta
si pjesë e Prioriteteve Tematike të Programit (Programme
thematic priorities, TP):
• TP1: Nxitja e turizmit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore;
• TP2: Mbrojtja e mjedisit, promovimi i adaptimit dhe zbutja ndaj
ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut;
• TP3: Promovimi i punësimit, lëvizshmërisë së punës dhe përfshirjes sociale dhe kulturore përgjatë kufirit;

15

Objektivat Specifike të Programit janë:
– Rritja e konkurrueshmërisë së sektorit të turizmit në sajë të
rritjes/valorizimit ekonomik të trashëgimisë kulturore dhe natyrore;
– Avancimi i mbrojtjes së burimeve mjedisore në liqene dhe në
zona alpine;
– Nxitja e punësimit dhe përfshirja sociale;
– Sigurimi i zbatimit efektiv, eficent, transparent dhe në kohë i
programit dhe rritja e ndërgjegjësimit.
Zonat e pranueshme
Në Malin e Zi mbulon bashkitë: Andrijevica, Berane, Plavë, Guci,
Petnjica dhe Rozhaje; Podgoricë, Cetinj, Danilovgrad, Budva,
Tivar dhe Ulqin.
Në Shqipëri përfshin Qarkun e Shkodrës dhe Lezhës dhe Bashkinë
e Tropojës.
Organet Menaxhuese të Programit
Autoriteti Kontraktues
Autoriteti kontraktues për Programin IPA të Bashkëpunimit
Ndërkufitar Mal i Zi-Shqipëri 2014-2020 është Ministria e Financës,
përkatësisht, Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Fondeve të Asistencës së BE-së, Mal i Zi.
Strukturat Operuese
Struktura Operuese Malazeze është e përbërë nga Njësia e
Bashkëpunimit Ndërkufitar, (Cross-Border Cooperation Body,
CBC Body) dhe Autoriteti Kontraktues. I pari ndodhet në Kryeministri, Zyra e Integrimit Evropian dhe e dyta në Ministrinë e Financave të Malit të Zi, Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e
Fondeve të Asistencës së BE-së (CFCU).
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Struktura Operuese Shqiptare është e përbërë nga Njësia e Bashkëpunimit Ndërkufitar, CBC Body, në Ministrinë për Evropën dhe
Punët e Jashtme. Organi i Kontrollit është pjesë përbërëse e
sistemit të kontrollit dhe menaxhimit dhe detyrat i janë ngarkuar
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Sekretariati i Përbashkët Teknik, SPT
(The Joint Technical Secretariat, JTS)
Sekretariati i Përbashkët Teknik (SPT/JTS) është organi administrativ përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të Programit të
Bashkëpunimit Ndërkufitar (BNK) Mal i Zi-Shqipëri. JTS është përgjegjës për të ndihmuar aplikantët potencialë në kërkimin e partnerëve, ngritjen e kapaciteteve të tyre në zhvillimin e projekteve,
sigurimin e bashkëpunimit të ngushtë të Strukturave Operuese,
SO (Operating Structures, OS), për të asistuar Komitetin e
Përbashkët të Monitorimit, KPM (Joint Monitoring Committee,
JMC) duke ushtruar rolin si Sekretariat, monitoruar, mbështetur
dhe këshilluar përfituesit e granteve, kryerjen e fushatave informuese dhe aktivitete të tjera me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit
publik mbi Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar.
Zyra kryesore e Sekretariatit të Përbashkët Teknik është në
Podgoricë (kontakt: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org),
ndërsa Antena është vendosur në Qytetin e Shkodrës
(kontakt: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org).
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit (KPM/JMC)
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit është i ngarkuar për të monitoruar zbatimin e përgjithshëm të programit dhe përbëhet nga
përfaqësuesit e të dy vendeve përfituese, Mali i Zi dhe Shqipëria,
të cilët kanë status të barabartë në JMC.
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Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit IPA BNK Mal i
Zi-Shqipëri, ata duhet të jenë pjesë e listës së partnerëve të pranueshëm, si më poshtë:
- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale ( Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori lokale të ministrive,
universiteteve, spitaleve, etj.);
- Ente publike (si autoritetet portuale, dhomat e tregtisë, etj),
- Organizata private jo-fitimprurëse (organizata sociale civile,
organizata jo-qeveritare, shoqata biznesi, etj)
Aplikantët individualë, si studentët, fermerët ose qytetarët nuk
mund të aplikojnë nën këtë program si aplikantë të vetëm. Struktura fitimprurëse si SME ose kompani gjithashtu nuk mund të
aplikojnë për financim. Megjithatë, studentët, fermerët, qytetarët, SME-të ose kompanitë mund të jenë një grup i targetuar i
këtyre financimeve dhe në shumicën e rasteve janë përfitues
përfundimtar të projekteve.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë aktorët e
interesuar që janë në kategoritë e lartpërmendura mund të
aplikojnë me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me të
paktën një partner malazez. Aktualisht programi ka shpallur një
thirrje deri më sot dhe pritet të shpallë edhe një të dytë së shpejti.
Faqja e internetit të programit: https://www.cbc-mne-alb.org/
Thirrjet për propozime janë të publikuara në linkun në vazhdim:
https://www.cbc-mne-alb.org/calls-for-proposals/
1st-call-for-proposals/
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5.3 IPA BNK

Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë-Shqipëri 2014-2020

Programi për bashkëpunimin ndërkufitar midis Ish-Republikës
Jugosllave të Maqedonisë dhe Shqipërisë zbatohet nën kuadrin
e Instrumentit për Asistencën e Para-aderimit, IPA II.
Buxheti i përgjithshëm i programit ka shifrën 13, 7 Mln Euro, përfshirë bashkë-financimin.

Ky program i Bashkëpunimit Ndërkufitar mbulon periudhën
2014-2020 dhe është hartuar mbi bazën e një analize të detajuar
të situatës në zonën e programit. Objektivi i përgjithshëm është
nxitja e një zhvillimi social-ekonomik më të balancuar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm nëpërmjet testimit të instrumenteve
dhe zgjidhjeve të reja, duke mësuar nga rajonet e tjera dhe
duke mobilizuar dhe shfrytëzuar potencialin e brendshëm.
Programi përqëndrohet në tre prioritete tematike që kanë dalë
nga analiza e vlerësimit të nevojave dhe oportuniteteve.
Ato janë si vijon:
• Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore (bazuar në
oportunitetet e zonës);
• Nxitja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve (bazuar
në nevojat dhe oportunitetet) dhe
• Mbrojtja e mjedisit, promovimi i adaptimit dhe zbutja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut (bazuar
në nevojat e zonës).
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Zonat e lejueshme:
Rajonet e pranueshme në territorin e Ish-Republikës Jugosllave të
Maqedonisë përfshin 27 bashki ndërsa në anën shqiptare janë
17 bashki që ndodhen në zonën e programit. Këto janë të renditura më poshtë:
Në Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë
Rajoni i Pelagonisë përfshin 9 bashki: Manastiri, Murgashova, Dollneni, Krivogashtani, Krusheva, Mogilla, Novaca, Përlepi dhe Resnja;
Rajoni i Pologut përfshin 9 bashki: Bogovinë, Bervenica, Gostivari,
Jegunoci, Mavrove dhe Radostusha, Tearca, Tetova, Vrapcisht
dhe Zhelina;
Zona Jugperëndimore mbulon 9 bashki: CentarZupa, Dibër,
Deberces, Kërcova, Brodi Maqedoni, Ohri, Pllasnica, Struga dhe
Vecani.
Në Republikën e Shqipërisë:
Qarku i Dibrës përfshin 4 bashkitë e mëposhtme: Bulqiza, Klosi,
Mati dhe Dibra;
Qarku i Elbasanit mbulon 7 bashki: Belshi, Cërriku, Elbasani,
Gramshi, Librazhdi, Peqini, Përrenjasi;
Qarku i Korçës përfshin 6 bashki: Devolli, Korça, Kolonja, Maliqi,
Pusteci dhe Pogradeci.
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Organet Menaxhuese të Programit
Autoriteti Kontraktues
Autoriteti kontraktues për Programin e IPA BNK Ish-Republikës
Jugosllave të Maqedonisë -Shqipëri 2014-2020 është Delegacioni i BE-së në Shkup
(adresa e kontaktit: elvis.ali@eeas.europa.eu)
Strukturat Operuese
Struktura Operuese Maqedonase është
në Ministrinë për
Vetëqeverisjen lokale.
Struktura Operuese Shqiptare është vendosur në Ministrinë për
Evropën dhe Punët e Jashtme.
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Sekretariati i Përbashkët Teknik
(The Joint Technical Secretariat, JTS)
Sekretariati i Përbashkët Teknik (JTS) është organi administrativ
përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar (BNK) Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë -Shqipëri. JTS është përgjegjës për asistimin e aplikantëve
potencialë në kërkimin e partnerëve, ngritjen e kapaciteteve të
tyre në zhvillimin e projektit, sigurimin e bashkëpunimit të ngushtë
të Strukturave Operuese (Operating Structures, OS), asistimin e
Komitetit të Përbashkët të Monitorimit (JMC) nëpërmjet rolit të tij
të sekretariatit, monitorimin, mbështetjen dhe këshillimin e
përfituesve të granteve, realizimin e fushatave të informimit, dhe
aktivitete të tjera me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi
programin e BNK.
Zyra kryesore e JTS është e vendosur në Strugë
(kontakt: jts_mkal@yahoo.com),
ndërsa Antena është vendosur në qytetin e Elbasanit
(kontakt: marin_beluli@yahoo.com)
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit
(Joint Monitoring Committee, JMC)
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit (JMC) ka në ngarkim monitorimin e zbatimit të përgjithshëm të programit dhe përbëhet
nga përfaqësuesit e dy vendeve përfituese, Ish-Republikës
Jugosllave të Maqedonisë dhe Shqipëria të cilat kanë status të
barabartë në JMC.
Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit të IPA BNK Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë-Shqipëri, ato duhet të jenë në
listën e partnerëve të pranueshëm, si më poshtë:
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- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale ( Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori lokale të ministrive,
universiteteve, spitaleve etj);
- Ente pubike (si Autoritete Portuale, dhoma të tregtisë, etj),
- Organizata private jo-fitimprurëse (organizata të shoqërisë
civile, OJQ, shoqata biznesi, etj)
Aplikantët individuale, si studentët, fermerët ose qytetarët nuk
mund të aplikojnë nën këtë program si aplikantë të vetëm. Strukturat fitimprurës si SME-të ose kompani gjithashtu nuk mund të
aplikojnë për financim. Megjithatë, studentët, fermerët, qytetarët, SME-të ose kompanitë mund të jenë një grup i targetuar
për këto financime dhe në shumicën e rasteve, janë përfitues
përfundimtarë të projekteve.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë të interesuarit
të cilët janë në kategoritë e lartpërmendura mund të aplikojnë
me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me të paktën një
partner maqedonas. Aktualisht programi ka shpallur dy thirrje
për propozime.
Faqja e internetit të programit: http://ipacbc-mk-al.net/
Thirrjet për propozime janë të publikuara në linkun e mëposhtëm:
http://ipacbc-mk-al.net/calls-for-proposals/1-st-call/
application-stage/
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5.4 IPA CBC Shqipëri – Kosovë 2014-2020
Objektivi i përgjithshëm i programit është të forcojë marrëdhëniet
e mira fqinjësore dhe të nxisë zhvillimin ekonomik gjithëpërfshirës
nga pikëmapja sociale dhe miqësore, nga ajo mjedisore në
rajonet kufitare nëpërmjet promovimit të potencialit të tyre turistik dhe respektimit të trashëgimisë së përbashkët kulturore dhe
natyrore. Buxheti i tij ka vlerën 9,7 Mln Euro, përfshirë bashkëfinancimin.

Zonat e lejueshme:
Shqipëria:
Qarku i Lezhës (bashkitë e Kurbin, Lezhë dhe Mirditë)
Qarku i Kukësit (bashkitë e Has, Kukës dhe Tropojë);
Kosova:
Rajoni Ekonomik Perëndimor dhe Rajoni Ekonomik Jugor
Zonat e lejueshme mbulojnë një territor prej 8,335 km2. Zonat e
lejueshme të programit kanë një total të popullsisë prej 936,761
banorë.
Programi ka si qëllim ofrimin e asistencës për bashkëpunimin
ndërkufitar në Prioritetet Tematike të mëposhtme (TP):
• TP1: Mbrojta e mjedisit, promovimi i adaptimit dhe zbutja ndaj
ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut;
• TP2: : Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore;
• TP3: Investimi për rininë, Edukimin dhe aftësitë.
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Objektivat Specifikë respektivë të lidhur me secilin nga Prioritetet
e lartpërmendura, janë si më poshtë:
SO 1.1: Mbrojtja dhe ruajtja e burimeve mjedisore
SO 2.1: promovimi i turizmit dhe valorizimi i trashëgimisë kulturore
dhe natyrore si një mënyrë për të nxitur zhvillimin ekonomik
SO 3.1: Integrimi social-ekonomik i rinisë.
Strukturat Menaxhuese të Programit
Autoriteti Kontraktues
Autoriteti kontraktues për Programin IPA CBC Shqipëri-Kosovë
2014-2020 është Delegacioni i BE në Tiranë
(adresa e kontaktit: francesca.renzi@eeas.europa.eu).
Strukturat operuese
Struktura Operuese Shqiptare është në Ministrinë për Evropën
dhe Punët e Jashtme.
Struktura Operuese e Kosovës është në Ministrinë e Administrimit
të Pushtetit Lokal.
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Sekretariati i Përbashkët Teknik (JTS)
Sekretariati i Përbashkët Teknik (JTS) është organi administrativ
përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të Programit për Bashkëpunimin Ndërkufitar (CBC) Shqipëri-Kosovë. JTS është përgjegjës për asistimin e aplikantëve potencialë në kërkimin e partnerëve, ngritjen e kapaciteteve të tyre në zhvillimin e projekteve,
sigurimin e bashkëpunimit të ngushtë të Strukturave Operuese
(OS), asistimin e Komitetit të Përbashkët të Monitorimit (JMC)
nëpërmjet rolit të tij si sekretariat, monitorimin, mbështetjen dhe
këshillimin për përfituesit e granteve, realizimin e fushatave informuese dhe aktiviteteve të tjera me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit publik në Programin e BNK.
Zyra kryesore e JTS është vendosur në Kukës
(kontakt: jts.alks@gmail.com),
ndërsa Antena është vendosur në qytetin e Prizrenit.
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit (JMC)
Komiteti i Përbashkët i Monitorimit (JMC) është i ngarkuar të
monitorojë zbatimin e përgjithshëm të programit dhe përbëhet
nga përfaqësuesit e dy vendeve përfituese, Shqipëria dhe
Kosova të cilat kanë status të barabartë në JMC.
Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit IPA BNK Shqipëri Kosovë, ato duhet të jenë në listën e partnerëve të pranueshëm,
si në vazhdim:
- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale (Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtoritë lokale e ministrive,
universiteteve, spitaleve, etj.),
- Ente publike (si autoritetet portuale, dhomat e tregtisë, etj),
- Organizata private jo-përfituese (organizata të shoqërisë civile,
OJQ, shoqata biznesi, etj.).
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Aplikantët individualë si studentët, fermerët ose qytetarët nuk
mund të aplikojnë nën këtë program si aplikantë të vetëm. Strukturat fitim-prurëse si SME-të ose kompanitë gjithashtu nuk mund
të aplikojnë për financime. Megjithatë, studentët, fermerët,
qytetarët, SME-të ose kompanitë mund të jenë një grup i targetuar nga këto financime dhe në shumicën e rasteve, janë
përfitues përfundimtar të projekteve.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë të interesuarit
të cilët janë në kategoritë e lartpërmendura mund të aplikojnë
me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me të paktën një
partner kosovar. Aktualisht Programi ka lançuar një thirrje për
propozime.
Faqja e internetit të programit: http://www.albaniakosovo.org/
Thirrjet për Propozime janë të publikuara në linkun e mëposhtëm:
http://albaniakosovo.org/project/first-cfp/
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5.5 Interreg ADRION
Vendet pjesëmarrëse në PROGRAMIN ADRION janë 8, nga të
cilat 4 janë Vende Anëtare të BE-së (Kroacia, Greqia, Italia dhe
Sllovenia), 3 janë vende kandidate (Shqipëria, Mali i Zi, Serbia)
dhe një vend kandidat potencial (Bosnja dhe Herzegovina).
Shqipëria merr pjesë në Program me të gjithë territorin.
Qëllimi kryesor i programit është të veprojë si një ndërlidhës i
politikave dhe qeverisjes inovatore duke nxitur Integrimin Evropian midis vendeve anëtare dhe atyre jo anëtare, duke përdorur
burimet natyrore, kulturore dhe njerëzore në zonën e Adriatikut
dhe Jonit, si dhe duke ndikuar në rritje e kohezionit ekonomik,
social dhe territorial në zonat e programit.

Buxheti
Duke krijuar mundësi financimi, qëllimi i ADRION është të kontribuojë për të reduktuar pabarazitë në zonën e Adriatikut dhe
Jonit. Për të arritur këtë qëllim, janë alokuar 118 milion Euro nga 2
burime financiare evropiane:
• 83,5 milionë nga Fondi i Zhvillimit Rajonal Evropian (ERDF)
• 15,7 milionë nga Instrumenti për Asistencën e Para-aderimit
(IPAII)
18,8 milion Eurot e mbetura janë kontributi i Shteteve Partnere
(kontribut kombëtar).
Në përgjithësi, grantet e ADRION ndihmojnë përfituesit nëpërmjet
thirrjeve për projekt-propozime. Kur shpallet një thirrje për
propozime, aplikantët e interesuar paraqesin projekt-propozimet e
tyre në përputhje me kërkesat e programit dhe formatin e aplikimit.
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Akset Prioritare të Programit
Aksi prioritar 1: Rajon Inovativ dhe Smart
Objektivi Specifik 1.1: Mbështetje për zhvillimin e një sistemi
inovativ rajonal për zonën Adriatiko-Joniane”.
Aksi prioritar 2: Rajon i Qëndrueshëm
Objektivi Specifik 2.1: Promovimi i rritjes së qëndrueshme dhe
ruajtes së aseteve natyrore dhe kulturore si pasuri të rritjes në
zonën Adriatiko-Joniane;
Objektivi Specifik 2.2: rritja e kapaciteteve në trajtimin në mënyrë
transnacionale çështje të ndjeshme sa i përket mjedisit, fragmentimit të tij dhe mbrojtjes së shërbimeve të ekosistemit në
zonën Adriatiko-Joniane.
Aksi prioritar 3: Rajon i lidhur
Objektivi Specifik 3.1: Rritja e kapaciteteve për transport të integruar dhe shërbime mobiliteti dhe multimodaliteti në zonën Adriatik-Ioniane.
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Strukturat e menaxhimit të programit.
Autoriteti Menaxhues është i ngarkuar me zbatimin e përgjithshëm të programit në interes të Vendeve Partnere. Autoriteti
Menaxhues organizon thirrjet për propozime dhe koordinon
vlerësimin e aplikimeve të dorëzuara dhe monitorimin e atyre që
financohen. Eshtë përgjegjës për menaxhimin efikas financiar të
programit. Autoriteti Menaxhues i Programit ADRION është
Rajoni Italian i Emilia Romanjës.
Adresa e kontaktit: ADRION@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
Sekretariati i Perbashkët siguron dhënien e informacionit për
aplikantët rreth mundësive për financim, merret me asistencë
gjatë aplikimeve për projekte, si dhe asiston përfituesit në
zbatimin e projekteve të tyre. Siguron që zgjedhja e projektit
është e drejtë dhe transparente, mbledh dhe përpunon të
dhëna për monitorimin e programit, dhe koordinon dhe
promovon eventet e programit në nivel transnacional.
Sekretariati i Përbashkët ndodhet në qytetin e Bolonjës.
Adresa e kontaktit: INFO@INTERREGADRION.EU.
Pikat Kombëtare të Kontaktit/National Contact Point luan një rol
të rëndësishëm në identifikimin e audiencës që targeton,
shpërndarjen e informacionit rreth programit ashtu si dhe
mbështetjen e përfituesve në nivel kombëtar.
Secili Vend Partner ka ngritur një Pikë Kombëtare Kontakti,
detyrat kryesore të të cilit janë:
• Të asistojë Sekretariatin e Përbashkët në procesin e zbatimit të
programit;
• Të kontribuojë në veprimet e informimit dhe publicitetit së
bashku me vendet respektive;
• Të shërbejë si një pikë kontakti për aplikantët, partnerët dhe
palët e interesuara të projektit në nivel kombëtar duke siguruar
asistencë për gjenerimin e projekteve.
Pika Kombëtare e Kontaktit për Shqipërinë për Programin
ADRION është Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, kontakt: gentian.xhaxhiu@mfa.gov.al dhe elkana.himci@mfa.gov.al
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Për më tepër, në Shqipëri operon edhe Zyra e Kontrollit të Nivelit
të Parë (First Level Control, FLC) e cila verifikon dhe konfirmon
shpenzimet e përfituesve shqiptare. Adresat e kontaktit të Zyrave
të FLC (CFCU, Ministria e Financës) janë si më poshtë:
rejsi.kotollaku@financa.gov.al dhe eva.shehu@financa.gov.al
Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit Interreg ADRION, ata
duhen të jenë në listën e partnerëve të pranueshëm, si më
poshtë:
- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale ( Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori lokale të ministrive,
univesiteteve, spitaleve, etj);
- Ente publike (si autoritetet portuale, dhomat e tregtisë, etj),
- Organizata private jo-fitimprurëse (organizata të shoqërisë
civile, OJQ, shoqata biznesi, etj)
- Strukturat private fitim-prurëse (kryesisht SME, kompani)
Aplikantët individualë, si studentët, fermerët ose qytetarët nuk
mund të aplikojnë nën këtë program si aplikantë të vetëm. Megjithatë, studentët, fermerët, qytetarët mund të jenë një grup i
targetuar i këtyre financimeve dhe në shumicën e rasteve janë
përfituesit përfundimtare.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë aktorët e
interesuar që janë pjesë e kategorive të lartpërmendura mund
të aplikojnë me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me
partnerë nga vende të tjera të ADRION. Aktualisht programi ka
shpallur dy thirrje për propozime dhe pritet të shpallet një thirrje
tjetër së shpejti.
Faqja e internetit e programit: http://www.adrioninterreg.eu/
Thirrje për propozime janë të publikuara në linkun e mëposhtëm:
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/
second-call-for-proposals-priority-axis-2/
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5.6. Programi Interreg Balkan-MED 2014-2020
Balkan-MED është një program bashkëpunimi, që rezulton nga
ndarja e programit të mëparshëm të “Evropës Juglindore/South
East Europe 2007 – 2013” dhe bashkon pesë vende: 3 shtete
anëtare të BE-së (Bullgaria, Qipro dhe Greqia) dhe dy vende kandidate, Shqipëria dhe Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë.
Programi i Bashkëpunimit Ballkan – Mesdhetar është i bashkë-financuar nga Fondi i Zhvillimit Rajonal Evropian (ERDF) me
28.330.108,00 Euro. Mbështetja në total nga fondi i Instrumentit
për Asistencën e Para-aderimit (IPA) shkon në shumën e
5.126.138,00 Euro. Kështu, buxheti total i Programit, përfshirë kontributin kombëtar, është 39.727.654 Euro.

Prioritetet e Programit BalkanMed
Aksi Prioritar 1: “Sipërmarrje dhe Inovacion”
Objektivat specifikë (OS) lidhur me PA (Aksi Prioritar) 1 janë si më
poshtë:
O.S 1.1: Territore konkurruese: nxitja e performancës së biznesit
dhe rivitalizimi I tij nëpërmjet lidhjeve transnacionale, grupimeve/clusters dhe rrjeteve;
O.S 1.2: Territore inovative: shfrytëzimi i potencialit territorial për
të përmirësuar kapacitetet për inovacion transnacional në
sektorin e biznesit;
O.S 1.3: Territore të njohurive: të mësuarit për sipërmarrjen dhe
transferimin e njohurive për më shumë SME konkurruese.
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Aksi Prioritar 2: “Mjedisi”
O.S 2.1: Biodiversiteti: përfshirja duke marrë parasysh sfidën transnacionale duke promovuar konektivitetin ekologjik dhe integrimin e ekosistemeve transnacionale.
O.S 2.2: Territore të Qëndrueshme: nxitja e bashkëpunimit transnacional për eficensën e burimeve dhe qëndrueshmërinë e
ndryshimeve klimatike.
SO 2.3: Transferimi i njohurive dhe kompetencës sa i përket
kuadrit ligjor në fushën e mjedisit: përmirësimi i kapaciteteve për
qeverisje transnacionale.
Autoritetet e Programit
Komiteti Monitorues (MC/KM) – përbëhet nga përfaqësues të
secilit vend pjesëmarrës – mbikqyr zbatimin e Programit
BalkanMed dhe zgjedh Projektet që do të financohen. Detyra e
tij e përgjithshme është të sigurojë cilësinë dhe efektivitetin e
zbatimit të programit.
Autoriteti Menaxhues (MA/AM), drejtuar nga Ministria Greke e
Ekonomisë dhe Zhvillimit, është përgjegjës për zbatimin e përgjithshëm të programit. Adresë kontakti: balkanmed@mou.gr.
Sekretariati i Përbashkët (JS/SP) asiston Autoritetin Menaxhues,
Autoritetin Kombëtar/Strukturën Operuese, Komitetin e Përbashkët Monitorues dhe kur është e nevojshme Autoritetin e Auditit
dhe Autoritetin e Certifikimit në zbatimin e detyrave të tyre respektive. Sekretariati i Përbashkët ndodhet në Selanik dhe adresa e tij
e kontaktit është si më poshtë: tchatzikonstantinou@mou.gr. JS
është njësia kryesore e kontaktit për aplikantët dhe përfituesit.
Kontrollorët e Nivelit të Parë (FLCs/First Level Controllers) janë ngritur nga secili Vend Partner për të siguruar përputhshmërinë e
shpenzimeve të bëra nga partnerët e projektit në nivel lokal me
Komunitetin dhe rregullat kombëtare, duke kryer verifikime të
nevojshme në lidhje me aspektet administrative, financiare,
teknike dhe fizike të projekteve. Secili vend pjesëmarrës në
Programin BalkanMed është përgjegjës për verifikimet e kryera
në territorin e tyre. Adresat e kontaktit bashkë me Zyrën e FLC
(CFCU, Ministria e Financës) janë si më poshtë:
rejsi.kotollaku@financa.gov.al dhe eva.shehu@financa.gov.al
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Pikat Kombëtare të Kontaktit (NCP) janë ngritur nga secili vend
pjesëmarrës për të plotësuar aktivitetet transnacionale të MA
dhe të JS duke përfshirë palët e interesuara në nivel kombëtar.
NCP-të mbajnë rolin e koordinuesit të BalkanMed në territorin e
vendeve pjesëmarrëse. Pikat Kombëtare Shqiptare të Kontaktit
për Programin e Balkan MED është Ministria për Evropën dhe
Punët e Jashtme. Kontakt: gentian.xhaxhiu@mfa.gov.al
dhe blerina.visha@mfa.gov.al
Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për
një projekt në kuadër të Programit Interreg Balkan Med, ata duhet të
jenë pjesë e listës së partnerëve të pranueshëm, si më poshtë:
- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale ( Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori Lokale të Ministrive,
Universiteteve, Spitaleve, etj);
- Ente publike (si autoritete portuale, dhoma të tregtisë, etj),
- Organizata private jo-fitimprurëse (organizata të shoqërisë
civile, OJQ, shoqata biznesi, etj)
Aplikantët individualë, si studentët, fermerët, ose qytetarët nuk
mund të aplikojnë në këtë program si aplikantë të vetëm. Strukturat fitim-prurëse si SME-të ose kompanitë gjithashtu nuk mund
të aplikojnë për financime. Megjithatë, studentët, fermerët,
qytetarët, SME-të ose kompanitë mund të jenë një grup i targetuar i këtyre financimeve dhe në shumicën e rasteve janë
përfituesit përfundimtarë.
Programi shpall Thirrje për propozime dhe të gjithë aktorët e interesuar që janë pjesë e kategorive të lartpërmendura mund të aplikojnë me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me partnerë nga
vendet e tjera të Ballkan Med. Aktualisht Programi ka shpallur një
thirrje për propozime.
Faqja e internetit të programit: https://interreg-med.eu/
Thirrjet për propozime janë të publikuara në linkun e mëposhtëm:
http://www.interreg-balkanmed.eu/calls-for-proposals/
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5.7 Interreg Mediterranean (MED)
Programi transnacional MED mbështet shkëmbimin e eksperiencës, njohurive, dhe përmirësimin e politikave publike midis
autoriteteve kombëtare, rajonale dhe lokale dhe aktorëve të
tjerë territorialë të rajoneve përfituese të zonës së MED.

Programi përfshin 57 rajone nga 10 vende të ndryshme të BE dhe
3 vende kandidate (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe
Mali I Zi). Ai bashkëfinancohet nga Fondi për Zhvillimin Rajonal
Evropian (ERDF) për periudhën 2014-2020.
Për 2014-2020, buxheti total i programit është rreth 275 milionë
euro (nga i cili, rreth 11 milionë Euro i dedikohen të tre vendeve
IPA pjesëmarrëse në Program). Objektivi i tij i përgjithshëm është
të promovojë rritje të qëndrueshme në këtë zonë. Si pasojë,
projekti i bashkëfinancuar nga Programi duhet të jetë i fokusuar
mbi tematikat e mëposhtme:
> rritja në zonën detare/blue growth > rritja e gjelbër > inovacioni
social, industria kulturore dhe krijuese > efikasiteti i energjisë në
ndërtesat publike > energjia e rinovueshme > transporti urban
me karbon të ulët > turizmi i qëndrueshëm detar dhe bregdetar
> mbrojtja e biodiversitetit

35

Prioritetet e Programit Interreg MED dhe Objektivat Specifikë (OS) të
lidhura me to janë si vijon:
Aksi Prioritar 1: “Promovimi i kapaciteteve për inovacion në
zonën e Mesdheut për të zhvilluar rritje inteligjente/smart dhe të
qëndrueshme”.
O.S 1.1: Rritja e aktiviteteve transnacionale të grupeve të reja/clusters dhe rrjeteve të sektorëve kyç të zonës së MED.
Aksi Prioritar 2: “Nxitja e strategjive me “karbon të ulët” dhe efikasitetit të energjisë në territore specifike të MED: qytete, ishuj dhe
zona rurale”.
O.S 2.1: Rritja e kapaciteteve për menaxhim më të mirë të
energjisë në ndërtesa publike në nivel transnacional.
O.S 2.2: Rritja e shkëmbimeve të burimeve të energjisë lokale të
rinovueshme në strategji dhe plane të integruara të energjisë në
territoret e MED.
O.S 2.3: Rritja e kapaciteteve për të përdorur sistemet e transportit me karbon të ulët dhe lidhjet multimodale midis tyre.
Aksi Prioritar 3: “Mbrojtja dhe promovimi i burimeve natyrore dhe
kulturore në zonën e Mesdheut”.
O.S 3.1: Rritja e zhvillimit të një turizmi bregdetar dhe detar të
qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm në zonën e MED.
O.S 3.2: Ruajtja e biodiversitetit dhe ekosistemeve natyrore nëpërmjet forcimit të menaxhimit dhe rrjeteve të zonave të mbrojtura.
Strukturat e Programit:
Vendet anëtare dhe partnere të MED kanë caktuar si Autoritetin
Menaxhues (MA) Rajonin e Provence Alpes Côte d’Azur (Francë)
i cili është përgjegjës për menaxhimin dhe zbatimin e Programit
në përputhje me parimin e menaxhimit financiar efektiv.
Komiteti i Monitorimit (MC) përbëhet nga 13 Vende Anëtare dhe
Vende Partnere. Në këtë kuadër janë organizuar takime të rregullta së bashku me Autoritetin Menaxhues, Autoritetin Certifikues,
Autoritetin e Auditit. Ky Komitet Transnacional është përgjegjës
për zbatimin eficent dhe cilësor të Programit: kryesisht vendos
mbi thirrjet për projekt-propozime dhe përzgjedh projektet. Vendimet merren mbi baza konsensuale.
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Sekretariati i Përbashkët (JS) është i përbërë nga një ekip transnacional që asiston Autoritetin Menaxhues, MC dhe Autoritetin e
Auditit në zbatimin e Programit. Ai merr aplikimet e projekteve
dhe i instrukton aplikantët, siguron informacion për aplikantët
dhe përfituesit. Ai krijon dhe mban kontakte me Partnerët Kryesorë dhe partneritetet e tyre. Gjithashtu, JS siguron në nivel transnacional koordinimin, ndjekjen dhe promovimin e aktiviteteve
dhe ofron mbështetje teknike për përgatitjen e takimeve dhe
eventeve në nivelin e programit dhe projekteve. Adresa e kontaktit të JS: programme_med@regionpaca.fr
Pikat Kombëtare të Kontaktit, (NCP), që janë krijuar nga secili
Vend Anëtar në koherencë me sistemin e tyre administrativ,
mund të jenë individë ose njësi administrative. Roli i tyre është të
sigurojnë natyrën transnacionale të programit dhe të ndihmojnë
në integrimin e projekteve. Ata janë në kontakt të drejtpërdrejtë
me aktorët e interesuar në nivel kombëtar dhe sigurojnë informacion mbi programin, mbi thirrjet për projekte dhe mbi kërkesat
administrative për dorëzimin e aplikimeve.
Pika Kombëtare Shqiptare e Kontaktit për Programin MED është
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, kontakti:
gentian.xhaxhiu@mfa.gov.al dhe elkana.himci@mfa.gov.al
Për më tepër, në Shqipëri operon gjithashtu Zyra e Kontrollit të
Nivelit të Parë (FLC) e cila verifikon dhe konfirmon shpenzimet e
përfituesve shqiptarë. Adresat e kontaktit të Zyrës së FLC (CFCU,
Ministria e Financës) janë si më poshtë:
rejsi.kotollaku@financa.gov.al dhe eva.shehu@financa.gov.al
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Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit Interreg MED, ato
duhet të jenë në listën e partnerëve të pranueshëm, si më
poshtë:
- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale ( Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori Lokale të ndryshme të
Ministrive, Universiteteve, Spitaleve, etj);
- Ente publike (si autoritete portuale, dhoma të tregtisë, etj),
- Organizata private jo-fitimprurëse (organizata të shoqërisë
civile, OJQ, shoqata biznesi, etj)
Aplikantët individualë, siç janë studentët, fermerët ose qytetarët
nuk mund të aplikojnë në këtë program si aplikantë të vetëm.
Strukturat fitimprurëse si SME-të ose kompanitë gjithashtu nuk
mund të aplikojnë për financime. Megjithatë, studentët,
fermerët, qytetarët, SME-të ose kompanitë mund të jenë një
grup i targetuar i këtyre financimeve dhe në shumicën e rasteve
janë përfituesit përfundimtarë.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë aktorët e interesuar që janë nën kategoritë e lartpërmendura mund të aplikojnë
me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me partnerë nga
vende të tjera të MED. Aktualisht, Programi ka shpallur tre thirrje
për propozime.
Faqja e internetit të programit:
http://interreg-med.eu/en/home/
Thirrjet për propozime janë të publikuara në linkun e mëposhtëm:
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/
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5.8 8 Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi 2014-2020
Programi “Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi” është një
Program trilateral bashkëpunimi ndërkufitar i bashkëfinancuar
nga Bashkimi Evropian.

Qëllimi kryesor i Programit “Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i
Zi” është të rrisë bashkëpunimin në zonën e Programit për të
trajtuar sfida të përbashkëta me qëllim që të rrisë dhe të integrojë zhvillimin territorial. Ai synon të aftësojë aktorët e interesuar
rajonal dhe lokal nga zona të lejueshme që të shkëmbejnë
njohuri dhe përvojën e tyre, të zhvillojnë dhe të zbatojnë projekte
pilote, të testojnë fizibilitetin e politikave të reja, produkteve dhe
shërbimeve, dhe të mbështesin investimet në zonat ku ka interes.
Zona e lejueshme e Programit përfshin:
Italia: Rajoni i Pulias: provincat e Barit, Barletta-Andria-Trani, Brindizi, Foxha, Lece, Tarento
Rajoni Molize: provincat e Campobasso dhe Isernia
Shqipëria: I gjithë vendi
Mali i Zi: I gjithë vendi
Buxheti i Programit në total është 92,707,558 euro. Programi
është i bashkëfinancuar nga Instrumenti i Para-aderimit (IPA) në
një nivel prej 85% dhe kërkon një shpërndarje bashkëfinancimi
kombëtar prej 15%.
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Akset Prioritare të Programit
dhe Objektivat Specifikë të lidhur me to
AKSET PRIORITARE
1. Forcimi i bashkëpunimit ndërkuﬁtar dhe
konkurrueshmërisë së SME-ve

2. Menaxhimi i duhur i trashëgimisë natyrore
e kulturore për shfrytëzimin e turizmit të
qëndrueshëm ndërkuﬁtar dhe
atraksioneve territoriale

3. Mbrojtja e mjedisit, menaxhimit të rrezikut
dhe strategjisë së përdorimit të karbonit të ulët

4. Rritja e aksesueshmërisë ndërkuﬁtare,
nxitja e ofrimti të një shërbimi të qëndrueshëm
në transport dhe objekte

40

OBJEKTIVAT SPECIFIKE
1.1 Krijimi i kushteve të përshtatshme për
zhvillimin e tregjeve ndërkuﬁtare për SME-të
2.1 Nxjerrja në pah e atraksioneve të aseteve
natyrore e kulturore për të përmirësuar një
zhvillim efektiv/smart e të qëndrueshëm ekonomik
2.2 Rritja e bashkëpunimit të aktorëve kryesorë
të zonës për ofrimin e produkteve novatore,
kulturore dhe krijuese.
3.1 Krijimi i strategjive të bashkëpunimit
ndërkuﬁtar në lidhje me peizazhet ujore
3.2 Promovimi i praktikave dhe mjeteve inovatore
për të reduktuar emetimet e karbonit dhe
përmirësuar eﬁcensën e energjisë në sektorin publik
4.1 Rritja e koordinimit ndërmjt aktorëve të
interesuar për të nxitur konektivitetin e
qëndrueshëm ndërkuﬁtar në zonën e bashkëpunimit

Njësitë e Programit
Autoriteti Menaxhues (AM/MA) i Programit merret me zbatimin e
përgjithshëm të programit në emër të të tre vendeve. MA kryen
detyrat e tij për të mirën e të gjithë programit dhe, në përputhje
me rolin e tij koordinues, si dhe siguron më tej që të gjitha strukturat e programit të koordinojnë punojnë së bashku. Autoriteti
Menaxhues i Programit Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi
është në Rajonin italian të Pulias. Adresa e kontakti:
area.economia@regione.puglia.it dhe
d.laforgia@regionepuglia.it
Sekretariati i Përbashkët siguron informacion për aplikantët rreth
mundësive për financim, merret me asistencën për aplikimet e
projektit, dhe asiston përfituesit në zbatimin e projekteve të tyre.
Siguron që përzgjedhja e projekteve të jetë e barabartë dhe
transparente, mbledh dhe përpunon të dhëna për monitorimin
e programit, dhe koordinon dhe promovon eventet e programit.
Gjithashtu asiston Autoritetin Menaxhues dhe Komitetin e Monitorimit në zbatimin e detyrave të tyre. JS është vendosur në qytetin e Barit. Adresa e kontaktit: js@italy-albania-montenegro.eu
Pikat Kombëtare të Informimit (NIP) luajnë një rol të rëndësishëm
në identifikimin e aktorëvë kryesorë, shpërndarjen e informacionit rreth programit ashtu si dhe mbështetjen e përfituesve në
nivel kombëtar. NIP në Shqipëri koordinohet nga Ministria për
Evropën dhe Punët e Jashtme. Detajet e kontaktit:
gentian.xhaxhiu@mfa.gov.al dhe
ergi.curri@gmail.com
Për më tepër në Shqipëri funksionon gjithashtu edhe Zyra e Kontrollit të Nivelit të Parë (FLC - First Level Control) e cila verifikon
dhe konfirmon shpenzimet e përfituesve shqiptarë. Adresa e
kontaktit të Zyrës së FLC është si më poshtë:
klejdi.dusha@gmail.com.
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Kush mund të aplikojë?
Në rast se disa institucione ose organizata do të duan të aplikojnë për një projekt në kuadër të Programit Interreg MED, ato
duhet të jenë në listën e partnerëve të lejueshëm, si më poshtë:
- Autoritete publike kombëtare, rajonale ose lokale (Ministri,
Agjenci Publike, Qarqe, Bashki, Drejtori lokale të ndryshme të
Ministrive, Universiteteve, Spitaleve, etj.),
- Ente publike (si autoritete portuale, dhoma të tregtisë, etj),
- Organizata private jo-fitimprurëse (organizata të shoqërisë
civile, OJQ, shoqata biznesi, etj).
Aplikantët individualë, si student, fermerë ose qytetarë nuk
mund të aplikojnë në këtë program si aplikantë të thjeshtë. Strukturat fitim-prurëse si SME-të ose kompanitë gjithashtu nuk mund
të aplikojnë për financime. Megjithatë, studentët, fermerët,
qytetarët, SME-të ose kompanitë mund të jenë një grup i targetuar i këtyre financimeve dhe në shumicën e rasteve janë
përfituesit përfundimtarë.
Programi shpall Thirrje për Propozime dhe të gjithë aktorët e
interesuar që janë pjesë e kategorive të lartpërmendura mund
të aplikojnë me projekt-propozimet e tyre, në partneritet me të
paktën dy partnerë të tjerë (një nga Italia dhe një nga Mali i Zi).
Aktualisht programi ka shpallur dy thirrje për propozime.
Faqja e internetit të programit:
https://www.italy-albania-montenegro.eu
Thirrjet për propozime janë të publikuara në linkun e mëposhtëm:
http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me/bandi

42

Komponenti i IPA-s për zhvillimin
rural (IPARD II)
Programi i IPARD II është i fokusuar në objektivat e Strategjisë
Inter-sektoriale për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural 2014-2020
(strategjia e ISARD) për zhvillimin e një sektori të qëndrueshëm
agro-ushqimor dhe rivitalizimin e zonave rurale, i cili është në
përputhje me objektivat e parashtruara për fushën e politikave
të zhvillimit rural dhe bujqësor në Dokumentin Strategjik Kombëtar. Programi synon rritjen e kapaciteteve të sektorit agro-ushqimor për t’u përballur me presionin konkurrues dhe harmonizimin në mënyrë progresive me standardet e Bashkimit Evropian. Për të arritur këto objektiva, programi do të mbështesë investime në asete fizike të sektorit agro-ushqimor dhe në rritjen e
shërbimeve këshillimore.

Programi IPARD II do të mbështesë ndërhyrje në 7 masat në
vijim:
- “Investime në asete fizike të ndërtesave bujqësore/fermave”
që do të inkurajojë dhe mbështesë investime në përmirësimin e
produktivitetit dhe cilësisë së produktit dhe arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian;
- Masa e shërbimeve këshillimore. Nëpërmjet kësaj mase
kapaciteti i shërbimeve këshillimore do të forcohet dhe një
game dhe cilësi shërbimesh këshillimore për fermerët do të
përmirësohen;
- Masa e Investimeve në asete fizike në lidhje me përpunimin
dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit do të
mbështesë investime në asete fikse që nevojiten për të rritur
konkurrueshmërinë
e
përpunimit
të
ushqimeve
dhe
pajtueshmërinë me standardet e BE;
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- Masa për klimën agro-mjedisore dhe bujqësinë organike do të
aplikohet për projekte pilot me qëllim që të ngrejë kapacitete për
menaxhimin dhe kontrollin e ndërhyrjeve agro-mjedisore të zbatuara në kuadër të Programeve të Zhvillimit Rural në vendet anëtare;
- Masa për klimën agro-mjedisore dhe bujqësinë organike
synon përmirësimin e kapacitetit për të zbatuar ndërhyrje të
bazuara në zonë;
- Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit – masa do të
mbështesë investime në asete fizike të nevojshme për të diversifikuar dhe rritur të ardhurat e fermave. Masa do të mbështesë
investime për zhvillimin e sektorëve jo-bujqësorë në zona rurale
dhe zhvillimin e sipërmarrjes, veçanërisht të të rinjve dhe grave, të
cilat shërbejnë për të krijuar mundësi të reja punësimi;
- Gjithashtu, programi IPARD II do të mbështesë ngritjen e kapaciteteve kombëtare për zhvillim lokal bazuar në qasjen LEADER.
Masa e Asistencës Teknike do të përdoret për ngritjen fillestare të
kapaciteteve të grupeve të veprimit lokal (LAG) dhe për
përgatitjen e strategjive të tyre, ndërsa masa “zbatimi i strategjive
të zhvillimit lokal – qasja LEADER” do të mbështesë veprime për
gjallërimin e territorit, ngritjen e mëtejshme të kapaciteteve dhe
zbatimin e projekteve në shkallë të vogël.
Kontributi maksimal indikativ i BE për fondet e IPARD për
2014-2020 është 71.000.000 euro.
Struktura përgjegjëse për menaxhimin e fondeve të IPARD ll
Struktura përgjegjëse për menaxhimin dhe koordinimin e komponentit IPARD II njihet gjithashtu si Struktura Operuese (OS). OS
është përgjegjëse për menaxhimin dhe zbatimin e programit
IPARD ll në përputhje me parimin e menaxhimit të rregullt financiar. Struktura Operuese e caktuar për programin IPARD II
përbëhet nga autoritetet e mëposhtme që operojnë në bashkëpunim të ngushtë:
- Autoriteti Menaxhues (AM), përfaqësuar nga Drejtoria e
Programimit dhe Vlerësimit të Politikave Rurale në Ministrinë e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, është përgjegjës për menaxhimin e
programit IPARD II në mënyrë korrekte dhe efiçente.
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AM është përgjegjës për programimin, duke përfshirë përzgjedhjen e masave në secilën thirrje për aplikime dhe periudhën e
futjes në zbatim të tyre, publicitetin, koordinimin, monitorimin,
vlerësimin dhe raportimin. Autoriteti Menaxhues (MA) është Drejtoria për Programimin dhe Vlerësimin e Politikës Rurale brenda
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri. MA është
përgjegjës për menaxhimin e programit IPARD II në një mënyrë
eficente, efektive dhe korrekte.
- Agjencia e Zhvillimit Rural IPA (Agjencia IPARD) është përgjegjëse për publicitetin, përzgjedhjen e projekteve, autorizimin, kontrollin dhe kontabilizimin e angazhimit financiar dhe pagesave si
dhe ekzekutimin e tyre, menaxhimin e borxhit dhe auditin e brendshëm. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural (AZHBR/ARDA)
caktuar si Agjencia IPARD dhe është një organ i pavarur publik
që operon nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të Ministrit të
Bujqësisë. Agjencia IPARD (ARDA) është përgjegjëse për
zbatimin e programit IPARD II në përputhje me parimet e menaxhimit të rregullt financiar.
Procedura administrative për përzgjedhjen e projekteve të
investimeve
Projektet për masat e investimeve do të përzgjidhen përmes thirrjeve të hapura për aplikime. Autoriteti Menaxhues, në marrëveshje me Agjencinë IPARD, do të hartojë çdo vit një Program Pune
Vjetor (PPV) për Thirrjet për Aplikime ku përcaktohet numri i thirrjeve, koha e shpalljes dhe afatet për dorëzimin e aplikimeve për
çdo thirrje dhe buxheti i planifikuar për secilin masë në secilën
thirrje për aplikime. Programi vjetor do të publikohet në faqen e
internetit të Programit jo më vonë se data 31 janar e çdo viti.
Për çdo thirrje për aplikime do të publikohet Udhëzuesi për
Aplikantët (UpA/GfA) i cili do të do të përmbajë: objektivat e
masave, kriteret e pranueshmërisë (pranueshmërinë e aplikantëve, investimeve dhe shpenzimeve) dhe kriteret e përzgjedhjes
të përcaktuara në këtë program; buxhetin total të thirrjes dhe
atë për çdo masë, përqindjen e mbështetjes si dhe listën e dokumenteve mbështetëse për aplikimet dhe kërkesat për pagesë;
afatet për dorëzimin e aplikimeve, si dhe procedurën për
dorëzimin dhe përzgjedhjen e aplikimeve.
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Thirrjet për propozime në kuadër të Programit IPARD II do të publikohet në faqen e internetit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural (http://www.bujqesia.gov.al) dhe në faqen e internetit të
AZHBR (http://azhbr.gov.al/).
Aplikantë potencialë që mund të përfitojnë nga grantet IPARD II
janë të përcaktuar nga çdo Thirrje për Propozime, por në përgjithësi ata mund të identifikohen si:
- Fermat bujqësorë;
- Shoqatë bashkëpunimi bujqësore;
- Fermerë individualë, fermerë të vegjël (fermerë nën 40 vjeç
dhe fermeret gra kanë përparësi).
Me qëllim përfitimin e financimit nga Programi IPARD II aplikanti
duhet të përmbushë gjithashtu edhe kriteret e mëposhtme:

• Aplikanti duhet të provojë që ai/ajo është pronari i
tokës/ndërtesës së lidhur me investimin ose ata kanë të drejtën
për ta përdorur atë për një minimum prej 10 vjetësh duke filluar
që nga data kur aplikimi është paraqitur.

• Aplikantët duhet të prezantojnë një projekt-propozim teknik
ose një plan biznesi që provon qëndrueshmërinë ekonomike të
projektit për investimin në fund të investimit;

• Aplikantët duhet të përmbushin të gjitha detyrimet të lidhura
me pagesat e taksave, përfshirë taksën e tokës, dhe kontributet
e sigurimeve shoqërore (shëndeti dhe pensioni) dhe nuk duhet
të jetë në listën e debitorëve të AZHBR.
Stafi i AZHBR do të organizojë Ditë Informimi të dedikuara sa herë
që shpallet një thirrje për propozime dhe do të mbështesë
aplikantët gjatë fazës së aplikimit.
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Programet Evropiane

7.1 Çfarë janë Programet Evropiane?
Bashkimi Evropian ka krijuar Programet Evropiane/Union
Programmes me qëllim që të promovojë bashkëpunimin, së pari
midis Vendeve Anëtare, në fusha që lidhen me politika të
ndryshme të BE-së (p.sh. në kërkim, konkurrencë dhe inovacion,
media, edukim, shëndetësi, rini, kulturë, mjedis, politika
doganore, lufta kundër varfërisë, lufta kundër papunësisë së të
rinjve, etj.).
Programet Evropiane të BE-së janë instrumente shumë-vjeçare
financiarë të strukturuar për të mbështetur politikat e përbashkëta të brendshme të BE-së. Politikat që mbështeten nga
Programet Evropiane janë të lidhura ngushtë me prioritetet e
strategjisë Evropa 2020 – rritje të qëndrueshme, politika inovatore, dhe gjithëpërfshirëse.
Me pak fjalë, Programet Evropiane përcaktohen nga politikat e
BE-së që ato mbështesin dhe zbatojnë, si dhe nga buxheti prej të
cilit alokohen burimet financiare. Kuadri ligjor krijohet nga Komisioni, Parlamenti dhe Këshilli në bazë të këtyre dy parakushteve të
mësipërme.
Në parim, të gjitha Vendet Anëtare të BE-së, mund të marrin
pjesë në Programet Evropiane. Vendet kandidate që janë në
proces për të aderuar në BE, gjithashtu mund të marrin pjesë në
një Program të caktuar Evropian të BE-së.

7.2 Kush i menaxhon Programet Evropiane?
Programet Evropiane të BE-së zbatohen në përputhje me modelin e zbatimit të centralizuar, në të cilin menaxhimi financiar
dhe zbatimi i programeve të caktuara janë nën autoritetin e
Drejtorisë së Përgjithshme (DG) të Komisionit Evropian që menaxhon çdo program. Drejtori të ndryshme të Përgjithshme të Komisionit Evropian janë përgjegjëse për zbatimin e Programeve individuale Evropiane në përputhje me fushën e veprimit të tyre.
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Secili program vendos rregullat e tij të menaxhimit. Secili
Program Evropian ka një Udhëzues Programi që ofron informacion të detajuar mbi kriteret e pranueshmërisë për secilën nga
thirrjet e programeve. Aktualisht, shumica e tyre hartohen për
një periudhë 7-vjeçare në përputhje me Kuadrin Financiar
Shumëjeçar të BE-së për pe riudhën 2014- 2020.
Plani vjetor (në disa programe është plani i punës) është një
dokument i rëndësishëm për secilin nga Programet Evropiane.
Është shumë specifik, me përshkrime për të gjitha thirrjet për
propozime dhe tenderat që publikohen gjatë vitit. Disa
Programe Evropiane kanë vetëm një plan vjetor të punës për të
gjithë programin. Programet e mëdha, siç është Horizon 2020, ka
disa programe pune për komponentë të ndryshëm të programit.

7.3 Pjesëmarrje në Programet Evropiane e Vendeve Kandidatëve dhe atyre Kandidate Potenciale për në BE.
Shumica e Programeve Evropiane janë të aplikueshme edhe
për vendet që janë në procesin e integrimit për në BE. Ideja e
përfshirjes së Vendeve Kandidate në Programet Evropiane të BE
u prezantua fillimisht në takimin e Këshillit Evropian në Kopenhagen në Qershor të vitit 1993. Puna për të vënë idenë në praktikë
filloi në vitin 1997. Gjatë takimit të Këshillit Evropian në vitin 2003
në Selanik, u vendos që Programet Evropiane të hapeshin edhe
ndaj vendeve jashtë BE dhe Zonës Ekonomike Evropiane, kështu
që të gjitha vendet në Proçesin e Stabilizimit dhe Asociimit të
mund të merrnin pjesë. Në të gjitha vendet, hapja e mundësisë
për të marrë pjesë në Programet Evropiane u konsiderua si
mënyra më e mirë për aktorë të ndryshëm të shoqërisë për të
kuptuar në tërësi politikat dhe metodat e punës të Bashkimit
Evropian, ashtu si dhe për të shërbyer si një mjet i dobishëm në
mbështetje të përpjekjeve të vendeve në rrugën e tyre të
anëtarësisë në BE.
Aktualisht, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë
Shqipërinë, marrin pjesë në Programe të ndryshme Evropiane, në
veçanti, në programe me fokus arsimin, trajnimin professional, të
rinjtë, punën kërkimore, çështje të energjisë, në mjedis, ndërmarrjet e vogla e të mesme dhe shëndet publik.
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Secili vend jo-anëtar i BE-së i cili e sheh si të rëndësishme përfshirjen në Programet Evropiane, vendos për pjesëmarrjen e vet në
një program të caktuar, në përputhje me nevojat dhe prioritetet
e tij. Duke qënë se disa programe janë mjaft të mëdha, dhe kanë
nën-programe të ndryshme, ndonjëherë vendet jo-anëtare të BE
(që janë të lejueshme për të marrë pjesë në këto Programe)
mund të vendosin të marrin pjesë vetëm në një nën-program të
caktuar ose komponent, dhe jo në të gjithë programin.

7.4 Shqipëria dhe Programet Evropiane
Gjatë periudhës aktuale 2014-2020, Shqipëria merr pjesë në 9
Programe Evropiane si më poshtë:

COSME
konkurrencë
e SME-ve

ERASMUS PLUS
Arsimim,
Trajnim, Rini
dhe Sporte
CREATIVE
EUROPE
Media dhe Kulturë

HORIZON 2020
kërkim dhe inovacion

JUSTICE
Zhvillim i një
hapësire Evropiane
të drejtësisë
FISCALIS
Bashkëpunimi i
administratave
tatimore

EUROPE
FOR CITIZENS
Identiteti Evropian

CUSTOMS 2020
Bashkëpunim
doganor

EaSI
Punësim dhe
Përfshirje
Sociale
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Për të gjetur financime për projektin tuaj nga lista e mësipërme e
Programeve Evropiane, duhet të identifikoni një thirrje të
përshtatshme për propozime ose projekte të shpallura në
programin ku keni interes, dhe ndiqni me kujdes udhëzimet
specifike mbi mënyrën se si të aplikoni. Jini të ndërgjegjshëm që
projekti juaj do të konkurrojë për financim me projekte të paraqitura nga aplikantë të tjerë nga vende anëtare dhe jo-anëtare të
BE-së. Financimi që mund të merrni në rast se keni sukses me
projektin tuaj, do të jetë një kontribut financiar direkt i siguruar
nga Komisioni Evropian në mbështetje të projekteve ose organizatave të cilat kontribuojnë në zbatimin e një politike ose
programi të BE-së.
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7.5 Përshkrimi i të nëntë Programeve Evropiane
në të cilat Shqipëria merr pjesë

Programi - HORIZON 2020
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Horizon 2020 është programi më i
madh Evropian për Kërkimin Shkencor dhe Inovacioninë duke vënë në
dispozicion një fond prej afërsisht 80
miliardë euro të vlefshëm për 7 vjet
(2014 - 2020) – përpos investimit
privat që këto para do të tërheqin. Ky
Program premton më shumë
progres, zbulime shkencore dhe
vënie në zbatim të ideve të një niveli
botëror.

Duke qenë se Horizon
2020 është programi
grantdhënës më i madh i
Bashkimit Evropian në
fushën e kërkimit dhe
inovacionit, për thirrje
speciﬁke mund të aplikojnë aktorë të shumtë:
subjekte publike dhe
private nga të gjithë
sektorët: nga kultura në
teknologji, nga shërbime
sociale në infrastrukturë
dhe në shëndetësi, nga
mjekësia në inxhinieri, në
SME, etj.

Programi fokusohet, por nuk është i
kuﬁzuar, në komponentët si vijon:
• Shkencë Ekselente (nxitja për
teknologjinë e së ardhshmes dhe ato
të reja, infrastruktura në punën
kërkimore, përfshirë e-infrastrukture
• Lidership në Teknologjitë mundësuese dhe Industriale (Nanoteknologji dhe struktura të avancuara,
bioteknologji,
dhe
industri
përpunuese të avancuar, teknologji
komunikimi dhe informacioni)
• Inovacion në SME
• Aksesi në ﬁnancimin e riskut/Risk
Finance
• Sﬁda Shoqërore ( Shëndetësi,
ndryshimet
demograﬁke
dhe
mirëqënia. Siguria Ushqimore, Bujqësia e Qëndrueshme dhe dhe Pyjet,
Kërkimi për Ujrat Kontinentale dhe
Detare dhe Bioekonomia. Transport
Inteligjent/Smart, i Gjelbër dhe i
Integruar. Aksione në fushën e
klimës, Mjedisi, Eﬁkasiteti i Burimeve
dhe Materialet e Papërpunuara)

Linku i faqes
së internetit
https://ec.
europa.eu/inea/en
/horizon-2020

51

Programi - COSME
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

COSME është programi i BE për
Konkurrueshmërinë e Sipërmarjeve
të Vogla e të Mesme (SME-ve). Periudha e zbatimit është 2014 në 2020 me
një buxhet të planiﬁkuar prej 2.3
miliardë €. COSME do të mbështesë:
• Akses më të mirë në ﬁnancë për
SME-të
• Akses në tregje për SME-të
• Sipërmarrësinë
• Kushte më të favorshme për
krijimin dhe rritjen e biznesit

Aplikantët e targetuar në
këtë
program
janë
SME-të, ashtu si dhe
Dhomat e Tregtisë ose
Institucionet Bankare.

Linku i faqes
së internetit
https://ec.europa.
eu/easme/en/
cosme

The Programme - ERASMUS PLUS
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Erasmus+ është programi i BE për
mbështetjen në arsim, trajnime,
rininë dhe sportin në Evropë. Buxheti
i tij prej 14.7 miliardë Euro do të
sigurojë mundësi për më shumë se 4
milionë Evropianë për të studiuar,
trajnuar, e ﬁtuar eksperiencë, dhe
vullnetarizëm jashtë vendit.
Një Program i parashikuar për të
zgjatur deri në 2020, Erasmus+ nuk
ofron mundësi vetëm për studentë.
Bashkimi i shtatë programeve të
mëparshme ka ofruar mundësi për
një gamë të madhe individësh dhe
organizatash që të marrin pjesë në to.

Aplikantët e targetuar në
këtë program janë:
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- Individë që kërkojnë
bursa
(master
ose
doktoraturë)
- Institucione të arsimit të
lartë (master dhe universitete)
- Organizata të shoqërisë
civile që punojnë në
fushën e arsimit formal
dhe jo-formal
- Subjekte sportive

Linku i faqes
së internetit
http://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
about_en

Programi - EaSI
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Programi për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI) është një instrument ﬁnancues në nivel Evropian i
menaxhuar direkt nga Komisioni
Evropian
për
të
mbështetur
punësimin, politikat sociale dhe
lëvizshmërinë e punës përmes BE-së.
Financimi i EaSI përdoret për të
testuar ide, për t’i reformuar ato në
terren, vlerësuar dhe më pas për të
vënë në përdorim ato më të
suksesshmet e më cilësoret nga
Vendet e ndryshme Anëtare. Koncepti i inovacionit social, i cili ka një fokus
të veçantë tek të rinjtë, ëshë në
qendër të këtij programi. Programi
do të sigurojë 10-14 milionë Euro në
vit për aktivitete në lidhje me
inovacionin social.

- Autoritete publike lokale
- Organizata të Shoqërisë
Civile
- Institucione Publike
- Entitete private që
punojnë në fushën e
punësimit

Linku i faqes
së internetit
http://ec.europa.eu
/social/main.jsp?
catId=1081&langId
=en&callId=539&
furtherCalls=yes

Programi - CREATIVE EUROPE
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Creative Europe/Evropa Krijuese
- Organizata kulturore
- Autoritete lokale
është Programi Evropian që i ka
- Entitetet e Industrisë
dedikuar 1.46 miliardë Euro sektorit
Krijuese
kulturor, krijues dhe audio-vizual për
periudhën 2014-2020. Programi u
- Kompani private që
aprovua në 19 Nëntor 2013 nga
punojnë
në
sektorin
audiovizual
Parlamenti Evropian dhe u miratua
në 3 Dhjetor 2013 nga Këshilli Evropi- Shtëpitë botuese dhe
botuesit
an. Ky Program hyri në fuqi në 1 Janar
2014. Skemat e ndryshme të
ﬁnancimit nxisin aktorët e ndryshëm
audiovizualë, kulturorë dhe fushës
krijuese për të punuar në të gjithë
Evropën me qëllim kapjen e audienCUSTOMS 2020
cave të reja dhe për të zhvilluar Customs
aftësitë e nevojshme në epokën
cooperation
dixhitale.

Linku i faqes
së internetit
https://ec.europa.
eu/programmes/
creative-europe/
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Programi - EUROPE FOR CITIZENS
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Programi Europe for Citizens/Evropa për Qytetarët është krijuar në
bazë të Rregullores së Këshillit (BE)
Nr 390/2014 i 14 prillit 2014 për
periudhën 2014-2020

- Organizata kulturore
- Autoritete lokale
- Organizata të shoqërisë
civile
- Entitete të industrisë
kreative

Qëllimi i këtij Programi është:
- Të kontribuojë në njohjen më të
mirë të BE-së nga qytetarët, si dhe
historinë dhe diversitetin e saj.
- Të nxisë qytetarinë Evropiane dhe
të
përmirësojë
kushtet
për
pjesëmarrje
qytetare
dhe
demokratike në nivelin e BE-së.
- Të rrisë ndërgjegjësimin për
kujtesën historike Evropiane,
historinë e përbashkët dhe vlerat.
- Të nxisë pjesëmarrjen demokratike të qytetarëve në nivelin e BE-së,
duke rritur nivelin e njohurive të
qytetarëve
për
procesin
e
politikë-bërjes së BE-së, dhe duke
promovuar mundësi për angazhim
ndërkulturor dhe shoqëror dhe
vullnetarizëm në nivelin evropian.
Buxheti i përgjithshëm i Programit
është 235 milionë euro.
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Linku i faqes
së internetit
https://eacea.ec.
europa.eu/europe
-for-citizens_en

Programi - FISCALIS
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Fiscalis 2020 është një program i
bashkëpunimit i BE që mundëson
krijimin dhe shkëmbimin e informacionit dhe ekspertizës ndërmjet
administratave kombëtare tatimore.
Ai
mundëson
zhvillimin
dhe
funksionimin së bashku të sistemeve
të mëdha trans-evropiane të IT, si
dhe krijimin e rrjeteve duke mbledhur së bashku zyrtarë nga vende të
ndryshme të Evropës.
Fiscalis 2020 ka një buxhet prej 234.3
milionë Euro.
Programi aktual mbulon periudhën
2014-2020.

Ky është një program
speciﬁk duke qenë se
targeton bashkëpunimin
vetëm me Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve
në Shqipëri.

Linku i faqes
së internetit
https://ec.europa.
eu/taxation_
customs/fiscalisprogramme_en

Nëse jeni zyrtar i interesuar në organizimin ose
pjesëmarrjen
në
aktivitetet e programit, ju
duhet të kontaktoni me
koordinatorin kombëtar
të programit.
Ky person mund t’ju
këshillojë
mbi
pranueshmërinë e idesë
suaj për ﬁnancim dhe
mund t’ju informojë rreth
iniciativave që mund të
ndërmerren
në
të
ardhshmen
të
cilat
organizohen në vende të
tjera pjesëmarrëse.
Ju mund gjithashtu të
kontaktoni
Komisionin
Evropian:
TAXUD-fiscalis@ec.europa.eu.
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Programi - CUSTOMS 2020
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Customs 2020 / Doganat është një
program bashkëpunimi i BE që
mundëson administratat doganore
kombëtare të krijojnë dhe shkëmbejnë informacion dhe ekspertizë.
Ai
mundëson
zhvillimin
dhe
funksionimin së bashku të sistemeve
të mëdha trans-evropiane të IT, si
dhe krijimin e rrjeteve duke mbledhur së bashku zyrtarë nga vende të
ndryshme të Evropës.
Customs 2020 ka një buxhet prej
547.3 milionë euro. Programi aktual
mbulon periudhën 2014-2020.

Ky është një program
speciﬁk duke qenë se
targeton
vetëm
bashkëpunimin
me
Drejtorinë e Përgjithshme
të Doganave në Shqipëri.
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Nëse
jeni
zyrtar
i
Doganave i interesuar në
organizimin
ose
pjesëmarrjen në aktivitete
të programit, ju duhet të
viheni në kontakt me
koordinatorin kombëtar
të programit.
Ky person ju këshillon në
lidhje
me
pranueshmërinë e idesë
suaj për ﬁnancim dhe
mund t’ju informojë juve
rreth ndonjë iniciative të
ardhshme që mund të
organizohet në vende të
tjera pjesëmarrëse.
Ju mund gjithashtu të
kontaktoni
Komisionin
Evropian
T A X U D - C u s toms2020@ec.europa.eu.

Linku i faqes
së internetit
https://ec.europa.
eu/taxation_
customs/business/
customscooperationprogrammes/
customs-2020programme_en

Programi - JUSTICE
Shpejgimi

Kush mund të aplikojë

Linku i faqes
së internetit

Ky program kontribuon në zhvillimin
e mëtejshëm e një zone Evropiane të
drejtësisë bazuar mbi njohjen dhe
besimin reciprok.

Ky program është i hapur
për entitete publike që
merren me drejtësinë në
Shqipëri dhe ﬁnancon
veprimet e mëposhtme:

http://ec.europa.
eu/justice/grants1
/programmes-2014
-2020/justice/
index_en.htm

Programi promovon:
- Bashkëpunimin në fushën e
gjyqësorit në çështjet civile, përfshirë
çështjet civile dhe tregtare, falimentimi,
çështje
familjare
dhe
trashëgimie, etj.
- Bashkëpunim gjyqësor në çështjet
penale
- Trajnim në fushën e gjyqësorit,
përfshirë trajnime gjuhësore në
terminologji ligjore, me synim për të
nxitur një kulturë të përbashkët
ligjore dhe gjyqësore
- Akses efektiv në drejtësinë në
Evropë, përfshirë të drejta të
viktimave të krimeve dhe të drejtat
procedurale në procedurat penale
- Iniciativa në fushën e politikës për
drogat (bashkëpunim gjyqësor dhe
aspekte të parandalimit të krimit)

- Aktivitete trajnuese
(shkëmbime
staﬁ,
workshop-e, zhvillim i
moduleve trajnuese)
- Të mësuarit reciprok,
aktivitete bashkëpunimi,
shkëmbim i praktikave të
mira, shkëmbime ndërmjet kolegëve, zhvillim i
mjeteve të ICT
- Aktivitete për rritjen e
ndërgjegjësimit, shpërndarje
informacioni
e
materialesh, konferenca
- Mbështetje për aktorë
kryesorë (OJQ kryesore
Evropiane dhe rrjete,
autoritete të vendeve
anëtare
që
zbatojnë
legjislacionin e BE-së)
- Aktivitete analitike
(studime, mbledhje të
dhënash, zhvillim i
metodologjive të
përbashkëta, indikatorë,
vëzhgime, përgatitje
udhëzuesish).
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EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
European Solidarity Corps bashkon të rinjtë për të ndërtuar një
shoqëri më gjithëpërfshirëse dukë mbështetur grupet vulnerabël
dhe duke reaguar mbi sfidat shoqërore. Ofron një eksperiencë
frymësuese dhe fuqizuese për të rinjtë të cilët duan të ndihmojnë, të mësojnë dhe të zhvillohen.
ÇFARË ËSHTË EUROPEAN SOLIDARITY CORPS?
European Solidarity Corps është nisma më e re e Bashkimit Evropian e cila u jep të rinjve
mundësinë që ata të vullnetarizojnë apo të punojnë në projekte për të mirën e komunitetit
dhe qytetarëve nëpër Evropë, si brenda vendin e tyre ashtu dhe jashtë tij.
ÇFARË JANË PROJEKTET VULLNETARE?
Projektet vullnetare u japin mundësi të rinjve të moshës nga 18 deri në 30 vjeç, që si individë
ose në grupe, të kryejnë një punë vullnetare jashtë vendit të tyre, për një periudhë deri 1
(një) vjeçare.
Puna e tyre duhet të jetë në shërbim të nevojave të dobishme shoqërore e sociale, të
kontribuojë në forcimin e komuniteteve dhe njëkohësisht t’u japë mundësi vullnetarëve të
përﬁtojnë një eksperiencë të vlefshme, të përmirësojnë aftësitë dhe kompetencat e tyre për
zhvillimin personal edukativ, social e qytetar, si dhe zhvillimin profesional, duke përmirësuar
kështu punësueshmërinë e tyre.
ETIKETA E CILËSISË - QUALITY LABEL
Për të marrë pjësë në aktivitete të European Solidarity Corps organizatat duhet të pajisen
më parë me Etiketën e Cilësisë, e cila siguron që organizatat pajtohen me parimet dhe objektivat e European Solidarity Corps dhe janë të afta ti zbatojnë ato me përgjegjësi gjatë gjithë
fazave të projektit.
KUSH MUND TË MARRË PJESË?
Të rinjtë dhe organizatat nga Vendet Partnere të European Solidariy Corps mund të marrin
pjesë në Projektet Vullnetare. Shtetet partnere në Ballkanin Perëndimor përfshijnë
Shqipërinë, Bosnje Herzegovinën, Kosovën dhe Malin e Zi.
PORTALI I EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
Të rinjtë e shprehin interesin e tyre për të qenë pjesë e projekteve vullnetare duke u
regjistruar në Portalin e European Solidarity Corps. Organizatat i zgjedhin vullnetarët
përmes databazës së të rinjve të regjistruar në këtë portal. Portalin e gjeni në këtë adresë:
https://europa.eu/youth/solidarity_en
Guida e European Solidarity Corps:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
Më shumë informacion mund të gjeni në:
www.salto-youth.net/see
Per informacion më të detajuar në Shqipëri, kontaktoni me Përtej Barrierave- Pikë Kontakti
e Programit Erasmus+, Komponenti i Rinisë në Shqiperi.
Tel: +35544806136 / E-mail: office@beyondbarriers.org
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7.6 Pika Kontakti Shtesë të Programeve Evropiane
Me firmosjen e Marrëveshjes midis Shqipërisë dhe BE-së në një
Program të dhënë Evropian, Shqipëria duhet të ndërtojë strukturat dhe mekanizmat e duhura të koordinimit për të zbatuar
Programin në përputhje me dispozitat përkatëse të parashikuara
në Rregulloren e Programit.
Një institucion caktohet si Koordinatori Kombëtar i Programit
(KKP/PNC) për secilin nga Programet Evropiane individuale
(p.sh. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë është përgjegjëse për
“Erasmus Plus”, ose Ministria e Kulturës për “Creative Europe”).
Një staf i nivelit të lartë të institucionit përkatës emërohet (nga
kreu i institucionit) si Pika Kombëtare e Kontaktit (PKK/NCP) për
Programin Evropian të dhënë.
Pika Kombëtare e Kontaktit është një staf i nivelit të lartë, brenda
Ministrisë/institucionit që vepron si Koordinator Kombëtar i
Programit.
Roli i NCP në Shqipëri është të lehtësojë procesin e aplikimit për
aplikantët potencialë shqiptarë që dëshirojnë të prezantojnë një
projekt-propozim në kuadër të secilës thirrje për propozime të
programit që shpall thirrjet në baza vjetore.
Ju lutem gjeni në tabelën e mëposhtme, Ministrinë/Institucionet
Qëndrore, të ngarkuara për menaxhimin e një programi specifik
në Shqipëri dhe për të cilin, një NCP është caktuar dhe punon
për të mbështetur programin në Shqipëri.
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Programi

Ministria/Institucioni Shqiptar/
e ngarkuar për administrimin
e NCP për këtë program

HORIZON 2020

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Agjensia Kombëtare e Kërkimit
Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)

COSME

ERASMUS PLUS

EaSI

Faqja e Internetit e Ministrisë
ose faqja e internetit
të programit në Shqipëri
www.arsimi.gov.al
www.nasri.gov.al

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

www.financa.gov.al

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

http://erasmusplus.al

Zyra e Posaçme Erasmus Pl

www.arsimi.gov.al

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

www.financa.gov.al

Ministria e Kulturës
CREATIVE EUROPE

dhe Qendra Kombëtare Shqiptare

www.evropakrijuese.al

e Kinematografisë
EUROPE FOR CITIZENS

Ministria e Kulturës

www.kultura.gov.al

FISCALIS

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave

www.tatime.gov.al

CUSTOMS 2020

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

www.dogana.gov.al

JUSTICE

Ministria e Drejtësisë

www.drejtesia.gov.al
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7.7 Programet Evropiane më të aksesueshme nga

aplikantët potencialë shqiptarë në nivel lokal:
Organizatë të Shoqërisë Civile, Organizata Kulturore,
SME, institucione publike lokale dhe pushtet lokal

A. A. Europe for citizens/Evropa për Qytetarët
Programi është krijuar me Rregulloren e Këshillit (EU) Nr 390/2014,
të datës 14 Prill 2014 për periudhën 2014-2020
Qëllimi i këtij programi është:
• Të kontribuojë në njohjen më të mirë të BE-së nga qytetarët, si
dhe historinë dhe diversitetin e saj.
• Të nxisë qytetarinë Evropiane dhe të përmirësojë kushtet për
pjesëmarrje qytetare dhe demokratike në nivelin e BE-së.
• Të rrisë ndërgjegjësimin për kujtesën historike Evropiane,
historinë e përbashkët dhe vlerat.
• Të nxisë pjesëmarrjen demokratike të qytetarëve në nivelin e
BE-së, duke rritur nivelin e njohurive të qytetarëve për procesin e
politikë-bërjes së BE-së, dhe duke promovuar mundësi për
angazhim ndërkulturor dhe shoqëror dhe vullnetarizëm në nivelin
evropian.
Buxheti i përgjithshëm i programit është 235 milionë euro.
Prioritetet e programit për 2018-2020
Prioritete specifike për Kujtesën Historike dhe Qytetarinë Evropiane (Komponenti 1)
1. Përkujtimi i momenteve kryesore që kanë bërë ndryshimin në
historinë e sotme Evropiane 2018 – 2019 – 2020
2. Pjesëmarrja e shoqërisë civile dhe asaj qytetare nën regjimet
totalitare
3. Antisemitizmi, Anti-egjiptianizmi, ksenofobia, homofobia dhe
forma të tjera të intolerancës: të nxjerrim mësimet e duhura për
të vepruar sot
4. Tranzicioni demokratik dhe aderimi në Bashkimin Evropian
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Viti i aplikimit

Ngjarje përkujtimore
për të cilat mund të aplikohet

2018

1918 Mbarimi i Luftës së Parë Botërore – ngritja e
shteteve komb dhe dështimi i përpjekjeve për të
krijuar një bashkëpunim evropian dhe një
bashkëekzistencë paqësore
1938/1939 Fillimi i Luftës së Dytë Botërore
1948 Fillimi i Luftës së Ftohtë
1948 Kongresi i Hagës dhe integrimi në Evropë
1968 Protestat dhe lëvizjet për të drejtat qytetare,
pushtimi në Çekosllovaki, protestat e studentëve
dhe fushata anti-semitiste në Poloni

2019

2020
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1979 Zgjedhjet e Parlamentit Evropian – dhe 40 vjet
nga Parlamenti Evropian i parë i zgjedhur në
mënyrë direkte në 1979
1989 Revolucione demokratike në Evropën
Qendrore dhe në Lindore dhe rënia e Murit të
Berlinit
2004 15 vjet të zgjerimit të BE-së drejt Evropës
Qëndrore dhe Lindore
1950 Deklarata e Robert Shuman
1990 Ribashkimi gjerman
2000 Shpallja e Kartës së të Drejtave Themelore të
BE-së

Prioritete specifike për “Angazhimin demokratik dhe pjesëmarrjen qytetare" (Komponenti 2)
1. Debati për të ardhmen e Evropës dhe Euroskepticizmi si sfidë;
2. Promovimi i solidaritetit në kohë krizash;
3. Nxitja e dialogut ndërkulturor dhe mirëkuptimit reciprok dhe
lufta kundër stigmatizimit të grupeve migratore dhe minoritare;
4. Viti Evropian i Trashëgimisë Kulturore 2018.
Çfarë mbështet Programi?
•Kujtesa historike Evropiane – rritja e ndërgjegjsimit në lidhje me
kujtesën historike, historisë së përbashkët, vlerave dhe qëllimit të
BE-së
• Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja qytetare – nxitja e
pjesëmarrjes demokratike dhe qytetare e individëve në nivelin e BE-së
o Toën Tëinning/Binjakëzimi i Qyteteve
o Netëorks of Toëns/Rrjetet e Qyteteve
o Projektet e shoqërisë civile
Programi siguron dy lloje grantesh:
• Grante me Projekte Konkurruese – për aksione me afat të limituar
gjatë të cilit zbatohen aktivitetet specifike të propozuara në projekt.
• Grante operacionale– sigurim i mbështetjes financiare për aktivitete të vazhdueshme dhe të dobishme për një organizatë.
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Kush mund të aplikojë?
Institucionet publike (përfshirë bashki) ose organizatat jo-fitimprurëse me personalitet ligjor mund të aplikojë për financim në
këtë program. Programi është i hapur ndaj 28 Vendeve Anëtare
të BE-së – dhe duke patur parasysh që kanë firmosur një Memorandum të Mirëkuptimit me Komisionin Evropian, ndaj:
• Vendeve në proces aderimi, vendet kandidate dhe kandidate
potenciale
• Vendet e EFTA-së palë në marrëveshjen e EEA (Zonës Ekonomike Evropiane)
Aktualisht vendet e mëposhtme kanë firmosur një marrëveshje
për pjesëmarrjen në Programin “Evropa për Qytetarët”:
Shqipëria, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi,
Serbia dhe Bosnjë Herzegovina. Rregulla specifike aplikohen për
secilin nga komponentët e mësipërm.
Agjencia Ekzekutive për Edukimin, Audiovizuale dhe
Kulturës/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
e Komisionit Evropian është përgjegjëse për zbatimin e shumicës
së aktiviteteve të Programit.
Faqja e internetit të Programit: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
Detajet e kontaktit janë si më poshtë:
Komponenti 1.
Kujtesa Historike Evropiane/European Remembrance:
EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu
Komponenti 2. – Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja
qytetare/Democratic Engagement and Civic Participation:
EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu (Binjakëzimi i Qytetit & Rrjetet e

Qyteteve – Town Twinning & Networks of Towns)

EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu (Projektet e shoqërisë

civile – Civil Society Projects)
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Grante operacionale
EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu
Programi në Shqipëri është i koordinuar nga Ministria e Kulturës.
Adresa e kontaktit: arlinda.kondi@kultura.gov.al
B. Creative Europe
Creative Europe është një Program Evropian prej 1.46 miliardë €
për sektorët kulturorë, krijues dhe audio-vizualë për vitet 2014-2020.
Programi u aprovua nga Parlamenti Evropian në 19 Nëntor 2013
dhe u adoptua nga Këshilli Evropian në 3 Dhjetor 2013. Programi
hyri në fuqi në 1 Janar 2014. Skemat e ndryshme të financimit inkurajojnë aktorët audiovizualë, kulturorë dhe krijues të punojnë në të
gjithë Evropën, për të arritur audienca të reja dhe për të zhvilluar
aftësitë e nevojshme në epokën dixhitale.
Duke ndihmuar punimet në fushën kulturore dhe audiovizuale që
të arrijnë audiencë në vende të tjera, programi gjithashtu kontribuon në ruajtjen e diversitetit kulturor dhe gjuhësor.
Programi është i përbërë nga dy nën-programe:
Nën-Programi i Kulturës ndihmon organizatat kulturore dhe ato që
merren me punë krijuese për të operuar në mënyrë transnacionale
dhe promovon qarkullimin ndërkufitar të punimeve në fushën e
kulturës dhe lëvizshmërinë e aktorëve që punojnë në këtë sektor.
Siguron mbështetje financiare për projektet me një dimension
evropian për të ndarë qasje kulturore ndërmjet kufijve. Mundësia
për financim mbulon një gamë të ndryshmë skemash: Projekte
Bashkëpunimi, Përkthimin Letrar, Rrjete ose Platforma. Aktivitetet e
përkrahura nën këtë skemë kanë si qëllim t’u mundësojnë aktorëve
të fushës kulturore dhe krijuese punën në nivel ndërkombëtar.
Nën-programi i Medias mbështet financiarisht filmat Evropiane
dhe industrinë audiovizuale në zhvillimin, shpërndarjen dhe
promovimin e punimeve të tyre.
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Ky program ndihmon për të shpallur projekte me dimension Evropian dhe nxit përdorimin e teknologjive të reja; mundëson filma
Evropianë dhe punime audiovizuale përfshirë filma artistikë,
drama televizive, dokumentarë dhe media të reja për të gjetur
tregje përtej kufijve kombëtarë dhe Evopianë; ky nën-program
financon trajnime dhe skema të zhvillimit të filmit.
Për më tepër, programi parashikon edhe të ashtuquajturën
“Cross-sectoral strand/Komponentin ndërsektoriak”. Siç specifikohet në Rregullore, ky komponent do të lehtësojë aksesin në
financë për SME-të dhe organizatat që punojnë në sektorët
kulturorë dhe krijues, si dhe do të promovojë bashkëpunimin në
politika transnacionale. Ka disa aksione që mbështeten nën këtë
kompnent të programit Creative Europe:
1. Krijimi i një Mekanizmi Garancie/Guarantee Facility duke targetuar sektorët kulturorë dhe krijues;
2. Nxitja i zhvillimit të politikës transnacionale;
3. Mbështetja e një rrjeti të Creative Europe Desks.
Agjencia Ekzekutive për Edukimin, Audiovizuale dhe Kulturës/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency e Komisionit
Evropian është përgjegjëse për zbatimin dhe menaxhimin e
Programit.
Për pyetje, kërkesë për asistencë lidhur me programin dhe ndihmë
për të bashkëpunuar me organizata në vende të tjera, janë ngritur
Creative Europe Desks në çdo vend pjesëmarrës. Në Shqipëri
Desku i Programit është vendosur në Ministrinë e Kulturës. Adresa e
kontaktit: arlinda.kondi@kultura.gov.al.
Faqja e internetit të Programit: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
Thirrjet për projekte dhe tendera janë të publikuara në linkun e
mëposhtëm:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
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C. EaSI - Programi ombrellë i BE-së për punësimin dhe politikën
sociale.
Programi për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI) është një
instrument financues i nivelit evropian i menaxhuar direkt nga
Komisioni Evropian për të mbështetur punësimin, politikën
sociale dhe lëvizshmërinë e punës në BE. Financimi i EaSI
përdoret për të testuar ide, për t’i reformuar ato në terren, vlerësuar dhe më pas për të vënë në përdorim ato më të suksesshmet
e më cilësoret nga Vendet e ndryshme Anëtare. Koncepti i
inovacionit social, i cili ka një fokus të veçantë tek të rinjtë, qëndron në thelbin e EaSI-t. Programi ka një buxhet 10-14 milionë
Euro në vit për aktivitete të inovacionit social. EaSI është bashkim
i tre programeve të BE-së që janë menaxhuar më vete në në
periudhën e mëparshme (2007-2013):
- PROGRESS (Programi për Punësimin dhe Solidaritetin Social), që
mbështet zhvillimin dhe koordinimin e politikës së BE-së për punësimin, përfshirjen sociale, mbrojtjen sociale, kushtet e punës,
anti-diskriminimin dhe barazinë gjinore;
- EURES (Shërbimet Evropiane të Punësimit), një rrjet bashkëpunimi midis Komisionit Evropian dhe Shërbimeve Publike të Punësimit të Vendeve Anëtare që nxit lëvizshmërinë midis punonjësve;
- PROGRESS Microfinance, që synon të rrisë disponueshmërinë e
mikrokredisë për individët për të ngritur ose zhvilluar një biznes të
vogël.
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Që nga janari 2014, këto programe formuan të tre akset e EaSI-t.
Duke grupuar këto programe së bashku në një program-ombrellë
të vetme, Komisioni ndërton kapacitete në bazë të suksesit të tyre
të mëparshëm dhe përmbush objektiva të përbashkëta për politikat sociale dhe ato të punësimit. EaSI sjell koordinim të përmirësuar
midis programeve, koherencë më të madhe politike, ashtu si dhe
efikasitet të rritur në shpërndarje dhe menaxhim.
EaSI nuk është program i izoluar. Së bashku me Fondin Social Evropian (ESF) dhe Fondin Evropian të Globalizimit (EGF), formon një
set koherent të programeve të BE-së për të promovuar punësim,
mbrojtje sociale dhe përfshirje sociale, ashtu si dhe kushte të punës
për periudhën 2014-2020.
Objektivat e EaSI
- Forcim i pronësisë në lidhje me arritjen e objektivave të BE-së dhe
koordinim i veprimeve në nivelet e BE-së dhe nivelet kombëtare
në fushat e punësimit, çështjeve sociale dhe përfshirjes.
- Mbështetje e zhvillimit të sistemeve të duhura të mbrojtjes sociale
dhe politikave të tregut të punës duke promovuar qeverisje të
mirë, mësim reciprok dhe inovacion social.
- Modernizim i legjislacionit të BE-së dhe sigurim i zbatimit efektiv të
legjislacionit të BE-së.
- Promovim i lëvizshmërisë gjeografike dhe shtimi i mundësive për
punësim duke zhvilluar një treg të hapur pune.
- Rritja e disponueshmërisë dhe aksesueshmërisë të mikrofinancës
për grupe vulnerabël dhe mikro-sipërmarrje, dhe rritje e aksesit në
financë për sipërmarrje sociale.
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Organizatar që mund të aplikojnë për financim:
- Autoritete kombëtare, rajonale dhe lokale;
- Shërbime punësimi;
- Organizata partnere sociale dhe palë të tjera të interesuara.
Për pyetje, kërkesë për asistencë lidhur me programin dhe ndihmë
për të bashkëpunuar me institucione dhe entitete në vende të
tjera, Pika Kombëtare e Kontaktit për Shqipërinë për këtë program
është në mjediset e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, kështu
që për çdo kërkesë në nivel lokal, ju lutemi referojuni zyrave të
kësaj Ministrie.
Faqja e internetit të Programit:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
Thirrjet për projekte dhe tendera janë të publikuara në linkun e
mëposhtëm:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=
en&furtherCalls=yes&callType=2
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