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SEKSIONI A DETAJE ZYRTARE TE ORGANIZATES SUAJ/ME NDRYSHIMET E FUNDIT NE ZGJEDHJET
TUAJA

A1 Emri i organizatës: …………………………………………………………………………………….....

A2 Adresa postare: ……………………………………………………………………………………………..

Kodi postar: ………………………….

A3 Adresa e rrugës: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Qyteti: ………………………………………

A4 Numri i telefonit: ……………………………. A5 Numri i

faksit: …………………………... A5 Emali adresa:

…………………………………………………………………………………………… A6 Kur është formuar kjo organizate?

……………………………………………………………………

A7 Çfarë lloj organizate e regjistruar jeni ju? …………………………………………………………………………

A8 Kur është regjistruat organizata juaj? …………………………………………………………………

A9 Numri regjistrues: …………………………..… (Ju lutem bashkëngjisni numrin e certifikatës

regjistruese)

A10 Te dhënat e personit kryesor kontaktues me fuqi ekzekutive (Kryetarit)

Emri: ………………………………….…………….……. Pozita: ……...…………………………… Numri identifikues

i Republikës se Kosovës………………………………...…………… (Bashkëngjit kopje te vërtetuar te ID-

së) Adresa: …………………………………………………….…………. Telefoni: ……………………………

A11 Te dhënat e personit te dyte kontaktues (Sekretarit):

Emri: ………………………………………………….….. Pozita: ………………………………… Numri identifikues i

Republikës se Kosovës: ……………………………………….……… (Bashkëngjit kopje te vërtetuar te ID-

së) Adresa: …………………………………………………………….….. Telefoni: ……...……………………
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A12 Emrat dhe pozitat e anëtarëve të Bordit ekzekutiv te Federatës: (Anëtarëve u kërkohet të

bashkëngjesin kopje të vërtetuar të ID-Letërnjoftimi)

1. Emri dhe mbiemri:………………………………….………………… Pozita: …………………….…………..

Numri I.D. : ………………………….…………………. Tel: …………………………………….

2. Emri dhe mbiemri: ……………………………….…………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….………………………. Tel: ..…………………………………….

3. Emri dhe mbiemri: …………………………….……………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….………………………. Tel: …………………………………….

4. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : ……………………….……………………. Tel; …………………………………….

5. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….

6. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….

7. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….

8. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….

9. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….

10. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….

11. Emri dhe mbiemri: ………………………….………………………… Pozita: …………….…………………..

Numri I.D. : …………………….…………………….… Tel: …………………………………….
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A13 A jeni i lidhur me ndonjë organizatë(Ndërkombëtare) …………… Nëse PO, emëroni: Emri
organizatës: …………………………………..…………… ……………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………..

Emri: …………………………………..……………

A14 A jeni të anëtarësuar në organizatat sportive Ndërkombëtare ……….. Nëse PO, n cilën
organizate jeni të pranuar: Emri i organizatës: …………………………………..…………… …………………..

…………………………………………………………

(Bashkëngjit një liste nëse është e nevojshme)

A15 Përshkruaj qëllimin kryesor te organizatës suaj: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………….….

A16 Përshkruani natyrën e shërbimeve dhe / ose të produkteve që ofron organizata juaj dhe

njerëzit të cilët do të përfitojnë nga shërbimet dhe / ose të produkteve:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..……

A17 Shpërndarja e klubeve (organizatave) të anëtarësuara sipas regjioneve të Kosovës
(Shënjoni numrin e klubeve (organizatave) nga cilat janë pjesë e Federatës)

Regjioni i Kosovës Numrin e klubeve në regjion

Gjilan

Mitrovicë

Pejë

Prishtinë

Prizren

Gjakovë

Ferizaj
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A18 Ju lutemi plotësoni të dhënat e mëposhtme në përbërjen e stafit tuaj:

NR. I STAFIT QE PAGUHET NR. I VULLNETAREVE

Nr. I stafit me orar te
plote

Nr. I stafit me gjysme
orari

Nr. I vullnetareve
me orar te plote

Nr. I vullnetareve me
gjysme orari

A19 Ju lutem jepeni statusin e paanësisë te punësimit te tanishëm/ planin e paanësisë të
organizatës suaj.
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SEKSIONI B: FONDET PER TE CILAT PO APLIKONI, DHE MENYRA SE SI DO TI PERDORNI ATO

NESE JU JENI PËRFITUES.

B1 Përdorimi i mjeteve : (do te shërbejnë për?)

□ Subvencionet do të mbështetësin veprimtarin e përgjithshëm te organizatës sportive ?
OSE

□ Financim për projekte specifike? Nëse PO, ato janë:
□ Tashmë në ekzekutim?
□ Një zgjerim i aktivitetit?
□ Te reja?

B2 Çfarë shume te parave po kërkoni? …………………………………………..…………………

B3 Për çfarë periudhe( p.sh një vit)..............................................................................

B4 Ju lutem bashkëngjitni një buxhet të detajuar me një motivim për shfrytëzimin e
subvencioneve.

B5 Tregoni se cilat grupe të njerëzve do të përfitojnë nga financimi në të dy gjinitë(meshkuj dhe
femra), sa? [Jepni numra]

M F
Pionerë ............                   ............

Kadetë ............                   ............

Juniorë ............                   ............

Seniorë ............                   ............

Trajnerë ............ ............

Gjyqtarë ............                   ............

Delegatë:                                         ......... ............

Zyrtarë tjerë te përfshirë:             .......... ............

Tjera (specifikoni): ……………………………………………………………………...……………………
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B6 A keni përfituar ju nga fondi me herët? Nëse PO plotësoni kutinë

Numri I projektit Viti
2017

Shuma e pranuar dhe për çfarë arsye? A i keni dorëzuar

te gjitha raportet

e progresit?

B7 Nëse keni aplikuar por nuk jeni financuar, ju lutem jepni arsye

…………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………....
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SEKSIONI C: INFORMACIONI MBI DETAJET FINANCIARE TE ORGANIZATES SUAJ

C1 Te dhënat bankare

Emri&Mbiemri ne te cilën mbahet llogaria: ………………………………………………

Emri I Bankës: ………………………………………………………………………………………..….

Lloji I llogarisë: ……………………………..…….. Numri i llogarisë: ………………………

Dega: …………………………………………….. Kodi i degës: …………………………………

C2 Listoni 3 persona të cilët janë të autorizuar të nënshkruajnë çeqet në llogarinë/t tuaj/juaja:

Emri&Mbiemri:……………………………Pozita ne organizatën sportive : ………………………...………..

Emri&Mbiemri:……………………………Pozita ne organizatën sportive: ……………………...…………..

Emri&Mbiemri:……………………… ....Pozita ne organizatën  sportive: ………………………………........
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SEKSIONI E: DOKUMENTET OBLIGATIVE

Dokumentet e mëposhtme duhet të jenë te bashkëngjitura në këtë formë siç është e
zbatueshme:

□ Licenca nga MKRS –Valide -2016-2020
□ Motivimi I Projektit
□ Kalendari i garave
□ Plani financiar (në përputhje me koston për njësi, sasitë, koston totale për artikull)
□ Raporti i punës 2016 ,për një vit për organizatat qe kane përfituar fonde nga

Departamenti i Sportit/MKRS-së -2016
Pasqyrat e fundit financiare vjetore te organizatës suaj sipas Ligji Nr. 04/L-075: PËR
NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2003/24 PËR SPORT
Për një vit për organizatat që kane përfituar fonde nga Departamenti i Sportit/MKRS-së -
2016,Raporti i nënshkruara nga Auditorët të Licencuar për Auditim në organizatën tuaj për
vitin 2016.

DEKLARIMI

Unë ……………………………………….… konfirmoj, ne emër te: ………………………………………… (Emri i
organizatës) qe Unë jam i autorizuar për të nënshkruar këtë deklaratë, dhe bazuar ne njohuritë e mia
të gjitha përgjigjet e pyetjeve në këtë formular janë të sakta. Nëse kjo kërkesë është e suksesshme,
kjo organizatë do të përdorë subvencionimin vetëm për qëllimet e specifikuara në këtë kërkesë, dhe
do të pajtohet me të gjitha termat dhe kushtet bashkangjitur subvencionimit. Unë konfirmoj se
organizata ka fuqinë për të pranuar subvencionimin konform  kushteve dhe të rikthej
subvencionimin nëse nuk plotësohen kushtet e grantit.

Emri: ……………………………………………………………..……………………….. Numri

identifikues i Kosovës ……………………………………………………... Pozita ne organizate:

……………………………………………………………………

Data: …………………………….. Nënshkrimi: …………….……………………….

Data e fundit për Aplikim është 10 Shkurt 2017 –Vlerësimi i projektit për financim bëhet në
afat 15 ditë pune për Federatat që plotësojnë kriteret për Memorandum bashkëpunimi
bazuar në rregulloren për kategorizimin e sporteve .

Për çdo informatë dhe sqarim rreth plotësimit të formularit ju lutem mos hezitoni kontaktoni
zyrtarët e Departamentit të Sportit/MKRS.
Programet dhe Aplikacionin e gjeni në website të MKRS-së: http://www.mkrs-ks.org/


