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LISTA E RENDITJES SË PROJEKTE-PROPOZIMEVE TË ORGANIZATAVE TË 

SHOQËRISË CIVILE (OSHC) TË MARRA NË DORËZIM NË KUADËR TË THIRRJES 

PUBLIKE PËR OSHC-TE NË BASHKINË PËRMET, PJESË E PROGRAMIT 

RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN 

PERËNDIMOR/ReLOaD 

Ë 
 

Nr. Organizata Projekti Pikët

  

Komente 

 

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 

 

1. 
Shoqata Solidariteti 

Tani Dhuro dashuri 81 

 

 

2. 

Qëndra e studimeve 

dhe zhvillimeve 

Rikthejmë Trëndafilat 

për një Mjedis dhe 

Turizëm të 

Qëndrueshëm 79 

 

 

 

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM 

 

3. Shoqata Medpak Arsim gjithëperfshirës 

për cdo femijë 

28 3.Projekti përjashtohet nga procesi i 

mëtejshëm nëse relevanca e projektit 

vlerësohet si jo e mjaftueshme 

(minimumi 18 pikë). 

4. Shoqata Argjiro Zërat e grave, fuqizimi i 

gruas 

26 3.Projekti përjashtohet nga procesi i 

mëtejshëm nëse relevanca e 

projektit vlerësohet si jo e 

mjaftueshme (minimumi 18 pikë). 

5. ODA Rruga Drejt Përmetit 25 3.Projekti përjashtohet nga procesi i 

mëtejshëm nëse relevanca e 

projektit vlerësohet si jo e 

mjaftueshme (minimumi 18 pikë). 

6. ProPërmeti Iniciativa për zhvillimin e 

turizmit të qëndrueshëm 

në Përmet 

 5.Projektet që nuk plotësojnë kriteret 

teknike skualifikohen nga procesi. 
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7. Shoqata e Alpinizimit 

dhe turizmit malor 

Nxitja e të rinjve për 

sport dhe turizëm 

 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

8. CIOFF Përmeti multikulturor 

2018  diversitet dhe 

ecoturizmin 

 5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

9. Shoqata Mjedis ujra 

pyje 

  5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

10. Qëndra kulturore 

mediatike Antigone 

  5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

11. 

ANEP 

Të rinjtë ndërtojne dhe 

marketojne produkete 

turistike te qëndrueshme 

Made in Përmet  

5.Projektet që nuk plotësojnë 

kriteret teknike skualifikohen nga 

procesi. 

 

 

 

LEGJENDA 

 

1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me 

numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet. 

2. Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim.  

*Projektet me buxhet mbi 650,000 Lek duhet të marrin të paktën 75 pike në procesin e 

vlerësimit. 

3. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e 

mjaftueshme (minimumi 18 pikë) 

4. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të 

aplikantit vlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë). 

5. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi. 

 

Shpjegime të hollësishme për legjendën gjenden në Udhëzuesin për Aplikantët – Organizatat e 

Shoqërisë Civile (OSHC), botuar së bashku me thirrjen publike për projekt-propozime në territorin 

e bashkisë Përmet. 

 

 
 

 


