
Qëllimi i thirrjes: fuqizimi i organizatave lokale të shoqërisë civile për të
promovuar procese demokratike me bazë në komunitet dhe rritjen e
përfshirjes së qytetarëve për të siguruar integritetin e zgjedhjeve dhe

transparencë më të lartë politike!
•

Për një informacion më të detajuar, vizitoni faqen
https://ahc.org.al/thirrje-per-projekt-propozime-3/ dhe njihuni me

"Udhëzuesin për Aplikim te Granteve" në linkun: https://ahc.org.al/wp-
content/uploads/2020/07/Guideline_Subgranting-scheme_Final.pdf 

THIRRJE PËR
PROJEKT

PROPOZIME

Kopje e vendimit të regjistrimit të
aplikantit në gjykatë

Statuti, përbërja, drejtuesi dhe
organet drejtuese të organizatës

Ekstrakti i Gjykatës (me vulën
e lëshuar brenda 6 muajve të fundit)

Akti i themelimit të organizatës
NIPT-i aktiv

Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që
subjekti nuk ka detyrime

CV e organizatës ku përfshihen
projektet e kaluar dhe aktualë

Pasqyra financiare e vitit të fundit
(2019)

Raporti i auditit të vitit të fundit (nëse
disponohet)

Declaration by the Applicant, Annex
VI

Propozimi duhet të jetë në anglisht,
sipas formateve të përcaktuara

paraprakisht

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

LISTA E
DOKUMENTAVE

PERIUDHA DHE
VENDODHJA

Periudha e zbatimit të projekteve:

Aktivitetet duhet të zhvillohen në
Bashkitë: Tiranë, Durrës, Kukës,

Shkodër, Elbasan, Korçë, Fier, Vlorë
dhe Gjirokastër

jo më e vogël se 8 muaj
jo më e madhe se 12 muaj

Totali i shumës për t'u kontraktuar
është 90.000 Euro

Buxheti për secilin aplikim duhet të
jetë:

Minimumi 15.000 Euro
Maksimumi 25.000 Euro

MBËSHTETJA
FINANCIARE

Versioni elektronik: Dokumentet
dërgohen në adresën

office@ahc.org.al, me subjekt:
"Aplikim për thirrjen për projekt

propozime-Emrin e plotë të
Aplikantit”.

Versioni hard-copy: Dy kopje të
printuara në një zarf të mbyllur sipas

Udhëzimit

Aplikimi, së bashku me setin e
dokumentave, duhet të dërgohet në:

1.

2.

SI TË APLIKOJMË?
KRITERET PËR TË

APLIKUAR
organizatë joqeveritare dhe

jofitimprurëse
ligjërisht e themeluar në Shqipëri

drejtpërdrejt përgjegjëse për
përgatitjen dhe menaxhimin e
iniciativës që do të ndërmarrë

te njëjtat kritere aplikohen edhe për
bashkëaplikantët (nëse ka)


