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FORMULARI PËR VLERËSIMIN E PROJEKTEVE 

Komisija za vrednovanje projekata 

Emërtimi dhe viti i shpalljes së thirrjes 
publike: 

 

Emri i projektit:  

Emërtimi / Emri dhe mbiemri i 
aplikuesit 

 

Kriter 
 (numri i përgjithshëm të pikëve) 

Tregues 
(largesa e pikave) 

Numri i 
pikave  

Shpjegimi i pikave të dhëna 

1. Ruajtja dhe zhvilimi i identitetit 
kombëtar, fetar, gjuhësor dhe etnik të 
popullit pakicë ose komunitetit 
minoritar kombëtar (deri në 10 pikë) 

1.1 Kontributi në ruajtjen dhe 
zhvillimin e identitetit kombëtar, 
fetar, gjuhësor dhe etnik të 
popullit pakicë ose komunitetit 
minoritar kombëtar (deri në 10 
pikë) 

  

PIKËT TOTALE TË FITUARA 
SIPAS KRITERIT TË PARË: 

(maksimumi 10) 
  

 2. Përputhshmëria e projektit me 

dokumentet strategjike të Qeverisë 

së Malit të Zi 

 (deri në 10 pikë) 

2.1 Lidhja e projektit me 
dokumentet strategjike që 
rregullojnë përmirësimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të 
pjesëtarëve të popujve pakicë 
dhe komuniteteve të tjera 
minoritare në Mal të Zi (deri në 5 
pikë) 

  

2.2. Përfshirja e parimit të 
barazisë gjinore përmes projektit 
(deri në 5 pikë) 

  

PIKËT TOTALE TË FITUARA 
SIPAS KRITERIT TË DYTË: 

  



 

(maksimumi 10) 

3. Kontributi në bashkëpunimin 
ndërkulturor dhe në zvogëlimin e 
distancës etnike 
(deri në 10 pikë) 

3.1.Përfshirja e disa popujve 
pakicë ose komuniteteve 
minoritare kombëtare në 
aktivitetet e projektit (deri në 5 
pikë) 

  

3.2. Kontributi në integrimin e 
anëtarëve të popujve pakicë 
ose komuniteteve të tjera 
minoritare kombëtare dhe 
zvogëlimi i  distancës etnike 
(deri në 5 pikë) 

  

PIKËT TOTALE TË FITUARA 
SIPAS KRITERIT TË TRETË: 

(maksimumi 10) 
  

 
4. Promovimi i frymës së tolerancës, 
dialogut ndërkulturor dhe respektit e 
mirëkuptimit të ndërsjellë 
(deri në 5 pikë) 

4.1. Përfshirja në projektin e 
aktiviteteve që promovojnë 
frymën e tolerancës, dialogut 
ndërkulturor, respektit dhe 
mirëkuptimit të ndërsjellë (p.sh. 
fushata e mediave, arsimi, 
ngjarjet publike) (deri në 5 pikë) 

  

PIKËT TOTALE TË FITUARA 
SIPAS KRITERIT TË 

KATËRTË: 
(maksimumi 5) 

  

5. 5. Transparenca dhe mundësia  
për ta kontrolluar realizimin 
 e projektit 
(deri në 49 pikë) 
 

5.1Përcaktimi, arritja, matja dhe 
realiteti i qëllimeve të projektit, 
koncepti i aktiviteteve të 
propozuara që çojnë në arritjen 
e qëllimeve (deri në 10 pikë) 
 

  



 

5.2.Përcaktimi i qartë i grupeve 
të synuara dhe i përdoruesve të 
projektit (deri në 5 pikë) 

  

5.3.Kontributi i projektit në 
zgjidhjen e problemeve të 
grupeve të synuara dhe të 
përdoruesve të projektit (deri në 
5 pikë) 

  

5.4.Përcaktimi i planit të 
monitorimit të projektit dhe 
vlerësimi i suksesit të tij 
nëpërmjet treguesve të 
përcaktuar qartë (deri në 5 pikë) 

  

5.5 Pajtueshmëria e shumës së 
propozuar të mjeteve me 
aktivitetet e planifikuara dhe 
arsyetimi i shumës së kërkuar 
(deri në 5 pikë) 

  

5.6. Qëndrueshmëria e projektit 
të përcaktuar në mënyrë të 
qartë duke specifikuar aktivitetet 
konkrete që do të vazhdohen 
pas projektit (deri në 5 pikë) 

  

5.7.Niveli i disponueshmërisë 
së të dhënave mbi punën dhe 
performancën financiare të 
aplikuesit në web faqen e vet / e 
shërbimit, në rrjetet sociale dhe 
nëprmjet mediave (deri në 5 
pikë) 

  



 

5.8.Realiteti i mjeteve të 
planifikuara në raport me 
aktivitetet e planifikuara, duke 
treguar shpenzimet në raport 
me dinamikën e shpenzimit të 
mjeteve (deri në 4 pikë) 

  

5.9.Disponueshmëria e mjeteve 
nga burime të tjera të 
donacioneve (deri në 2 pikë) 

  

5.10.Shpjegimi i nevojës për 
realizimin e projektit (deri në 3 
pikë) 

  

PIKËT TOTALE TË FITUARA 
SIPAS KRITERIT TË PESTË: 
(maksimumi 49): 

  

 

6. Kapaciteti prefesional dhe 

teknik i aplikuesit të 

projektit 

(deri në 16 pikë) 

6.1.Lidhja e projektit të propozuar me 
përvojën e mëparshme të aplikantit (deri 
në 5 pikë)  

  

6.2. Numri dhe kualifikime profesionale të 
personave të punësuar ose të angazhuar 
në realizimin e projektit te aplikanti i 
projektit (deri në 3 pikë) 

  

6.3. Shuma dhe përdorimi i sukseshëm të 
mjeteve të marra në vitin e kaluar, që 
aplikanti i projektit ka përdorur për 
zbatimin e aktiviteteve që janë në lidhje 
me projektin e propozuar (deri në 4 pikë) 

  

6.4. Përshtatshmëria e partnerëve të 
përfshirë në realizimin projektit si edhe 
në realizimin financiar të projektit (deri në 
2 pikë) 

  



 

6.5.Kontributi i aplikuesit të projektit në 
realizimin e projektit në raport me 
shumën totale të mjeteve të kërkuara 
(p.sh. puna vullnetare, dhurimi i mjeteve) 
- (deri në 2 pikë) 

  

PIKËT TOTALE TË FITUARA SIPAS 
KRITERIT TË KATËRT: 
(maksimumi 16)  

  

 
NUMRI TOTAL I PIKËVE: 
 

 

 



 

Komenti për pikët e dhënë: 
 
 

 

______________________________       ______________________________ 
       Vendi dhe data:                              Nënshkrimi i anëtarit të komisionit 
 

 


